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Predslov
Prírodovedecká fakulta

Univerzity Komenského pokračuje v tradícii a preto aj v

tomto roku organizuje Študentskú vedeckú konferenciu 2010. Prvú Študentskú vedeckú
konferenciu zorganizovala fakulta už v roku 1970.

Prírodovedecká fakulta UK svojou

veľkosťou, počtom študentov študujúcich vo všetkých troch stupňoch štúdia patrí na UK
k najväčším fakultám. Prírodovedecká fakulta UK je fakultou, ktorá na Slovensku poskytuje
najkomplexnejšie

prírodovedne

zamerané

štúdium

v oblastiach

biológie,

chémie,

environmentalistiky, geografie a geológie. Významné postavenie má fakulta predovšetkým
v oblasti doktorandského štúdia. Už tradične, na tomto stupni štúdia študuje na
Prírodovedeckej fakulte UK najviac študentov zo všetkých fakúlt slovenských vysokých škôl.
Takéto postavenie fakulty, resp. takýto rozmach doktorandského štúdia na fakulte sa mohol
dosiahnuť len tak, že Prírodovedecká fakulta kladie veľký dôraz na neustále zvyšovanie
kvality v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania.
Prírodovedecká fakulta UK si v roku 2010 pripomína 70. výročie svojho vzniku. Počas
tohto obdobia na našej fakulte pracovalo a v súčasnosti pracuje veľa vynikajúcich učiteľov
a vedeckých pracovníkov, ktorí patrili a patria k najvýznamnejším osobnostiam v svojich
odboroch nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Tu je potrebné vidieť základný pilier, ktorý
je zárukou vysokej kvality poskytovaného vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte UK.
Organizovanie študentských vedeckých konferencií je preto logickým krokom fakulty v jej
činnosti a organizovanie týchto konferencií patrí medzi jej dlhodobé strategické zámery.
Fakulta takto umožňuje mladým vedeckým pracovníkom, doktorandom a talentovaným
študentom prezentovať výsledky svojej vedeckovýskumnej práce pred odborníkmi, podrobiť
ich na tomto fóre kritike a získať nové impulzy a podnety pre ďalšiu prácu.
Nesporným obohatením a prínosom pre Študentskú vedeckú konferenciu aj v tomto
roku je aktívna účasť študentov z 10 slovenských univerzít (Univerzita Komenského
v Bratislave, Slovenska technická univerzita v Bratislave, Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Trnavská univerzita v Trnave, Univerzita sv.
Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Prešovská univerzita
v Prešove) a študentov, ktorí PhD. štúdium vykonávajú na jednotlivých vedeckých ústavoch
Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Oceňujem fakt, že na konferencii prezentujú svoje
práce aj študenti zo zahraničia (Univerzita Karlova v Prahe, Vysoká škola chemickotechnologicka v Prahe, Masarykova univerzita v Brne, Mendelova zemědělska a lesnická
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univerzita v Brne, Technicka univerzita v Liberci, Akademie věd ČR, Universität Wien).
Na ŠVK sa aj tento rok prihlásilo viac ako 350 študentov.
Touto cestou ďakujem doc. RNDr. Vladimírovi Ferákovi, CSc., doc. RNDr.
Miloslavovi Khunovi, CSc. a Mgr. Vlaste Didekovej, prof. RNDr. Vladimírovi Šuchovi,
DrSc., doc. RNDr. Marte Sališovej, CSc., doc. RNDr. Vladimírovi Fajnorovi, CSc.,
doc. RNDr. Ivanovi Valentovi, CSc., RNDr. Michalovi Galambošovi, PhD., RNDr. Vladimíre
Džugasovej, PhD, a všetkým pracovníkom fakulty, ktorí významne prispeli ku vzniku
študentskej vedeckej konferencie, tým, ktorí ďalej organizovali a v súčasnosti organizujú túto
konferenciu.
Účastníkom Študentskej vedeckej konferencie 2010 prajem, aby sa Vám podarilo
odprezentovať svoje výsledky tak, aby ste zaujali odbornú verejnosť svojím vystúpením ako
aj ich kvalitou, aby ste nadviazali nové priateľské a pracovné kontakty.

prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc.
dekan Prírodovedeckej fakulty UK
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Gén pre permeázu Git1p a regulácia jeho expresie
Lucia Achbergerová1, Peter Griač2
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Genetiky, Mlynská
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Úvod a formulácia cieľa
Medzi základné štruktúry bunky patria membrány. Cytoplazmatická membrána
oddeľuje vnútro bunky od vonkajšieho prostredia. Je selektívne priepustná. Membrány sú
tvorené lipidovou dvojvrstvou a proteínmi. Z proteínov ide poväčšinou o štruktúrne
a transportné proteíny a proteíny s funkciou enzýmov a receptorov. Z lipidov sú súčasťou
membrán fosfolipidy, sfingolipidy a steroly. Ergosterol je druh sterolu vyskytujúci sa
v cytoplazmatickej membráne kvasiniek [1, 2]. S ergosterolom interagujú polyénové
antimykotiká ako napríklad amfotericín B (AmB) a nystatín (Nys). V dôsledku tejto interakcie
dochádza k tvorbe špecifických pórov v cytoplazmatickej membráne kvasiniek. Cez tieto póry
kvasinka stráca rôzne živiny [3]. S environmentálnym stresom, ktoré jej antimykotikum
vytvára, sa bunka kvasinky snaží vyrovnať. Dochádza k represii ako aj nadexpresii veľkého
množstva génov. Medzi gény, ktoré sú nadexprimované patria transportéry [4]. Medzi takéto
transportéry patrí Git1p, ktorý transportuje glycerofosfoinozitol do vnútra bunky [5]. Ten
môže byť následne použitý ako zásobáreň inozitolu, a teda ako prekurzor pre fosfolipidy.
Alebo na zvýšenie obsahu intracelulárneho fosfátu, ktorý sa následne môže použiť ako zložka
pre biosyntézu lipidov, proteínov, nukleových kyselín a sacharidov [6].
Transkripcia GIT1 ako aj aktivita Git1p je regulovaná množstvom inozitolu a fosfátu
v okolí bunky. Z toho dôvodu transkripčné faktory podieľajúce sa na regulácii metabolizmu
fosfolipidov a fosfátu by mohli ovplyvňovať expresiu GIT1 [6]. Celogenómové analýzy
transkripčnej odpovede na prítomnosť antimykotika AmB ukázali výrazné zvýšenie
transkripcie GIT1 v prítomnosti tejto látky [4, 7]. Doposiaľ nie je objasnená regulácia
expresie GIT1 pri odpovedi na prítomnosť antimykotík, ako aj dôsledok zmeny transkripcie
GIT1 na fyziológiu bunky. Snaha objasniť tieto otázky viedla k zrodu môjho projektu.

Materiál a metódy
Pre konštrukciu plazmidov pWC224 a pWC130 sme si pripravili skrátené verzie
promótorov GIT1 pomocou PCR reakcie. Ako templát sme použili plazmid pCA999, ktorý
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nesie neskrátenú verziu promótora GIT1. Amplifikované inzerty (-224 a -130) a plazmid
pRS315 sme štiepili restrikčnými enzýmami SalI a HindIII a následne ligovali. Vzniknutými
konštruktmi pWC224 a pWC130 sme transformovali baktérie E. coli DH5α. Plazmidy sme
izolovali a sekvenovali.
Kmene, z ktorých sme stanovovali expresiu, sme si pripravili chemickou
transformáciou podľa Gietza a Schiestla [8]. Štandardný kmeň (wt) kvasinky S. cerevisiae
(BY4741) sme transformovali plazmidmi pCA999, pWC639, pWC335, pWC224 a pWC130.
Plazmidom pCA999 sme transformovali kmene pho4∆ (YFR034C), ino2∆ (YDR123C),
gcn4∆ (YEL009C). Kmene

mig1∆ (YGL035C) a nit2∆ (YJL126W) sme transformovali

plazmidom pCA999 a pWC335.
Pre stanovenie expresie z promótora GIT1 buniek ovplyvnených Nys sme si pripravili
bunkovú kultúru tým, že sme pridali Nys 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. 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 [9]. 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 sme vrchnú fázu a 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 produktu/intenzita substrátu + intenzita produktu) x
100. Percento konverzie zodpovedá expresii génu GIT1.
10

Výsledky a diskusia
Po úspešnej konštrukcii plazmidov pWC224 a pWC130, ktoré obsahujú skrátené
promótory GIT1, sme týmito plazmidmi transformovali štandardný typ kvasinky S. cerevisiae.
Pripravili sme aj štandardný typ s obsahom jedného z plazmidov pCA999, pWC639
a pWC335. Uvedené kmene pestovné v podmienkach bez Nys a s Nys sme použili na
detekciu expresie z promótora GIT1. Bunky sme ovplyvňovali Nys o koncentrácii 0,4 µg/ml,
čo je najvhodnejšia koncentrácia pre náš experiment [10]. Výsledky tohto experimentu sú
uvedené v grafe (Obr. 1 A). Ako vidieť na grafe, štandardný kmeň s plazmidom pWC335 má
z promótora GIT1 zhodnú expresiu so štandardným kmeňom s plazmidom pCA999, ktorý
nesie neskrátenú verziu promótora GIT1. Z toho vyplýva, že oblasť promótora medzi -639 a
-335 pravdepodobne nie je esenciálna pre expresiu z promótora GIT1 za nami stanovených
podmienok kultivácie. Expresia zo štandardného kmeňa transformovaného plazmidom
pWC639 vykazovala zníženú mieru expresie oproti kmeňu s plazmidom pCA999. Môžeme
predpokladať, že do oblasti -999 až -639 sa viažu určité transkripčné akivátory, ktorých
aktivita je závislá od prítomnosti Nys v médiu. Po detekcii expresie z promótora GIT1
plazmidov pWC224 a pWC130 sme pozorovali niekoľkonásobné zvýšenie expresie oproti
kmeňu s plazmidom pCA999. Keďže je toto zvýšenie pozorované aj v podmienkach bez Nys
aj s Nys, predpokladáme, že do oblasti -335 až -224 sa viažu transkripčné represory, ktorých
aktivita je však nezávislá od prítomnosti Nys v médiu. Vyzerá to tak, akoby GIT1 bol
konštitutívne aktívny a jeho regulácia je zabezpečená prostredníctvom represorov, ktoré sa
viažu na oblasť jeho promótora.
V náväznosti na predchádzajúci pokus sme urobili in silico analýzu promótora GIT1
pomocou dostupných internetových programov. Z navrhnutých transkripčných faktorov, ktoré
sa viažu na promótor GIT1 sme si vybrali dva aktivátory, ktoré sa potenciálne viažu na oblasť
-999 až -639 a to Ino2p a Gcn4p. Vybrali sme si aj dva represory Mig1p a Nit2p, ktoré sa
viažu na oblasť -335 až -224. Mutantov v uvedených transkripčných faktoroch sme
transformovali plazmidmi pCA999 a pWC335. Výsledky pokusu sú uvedené v grafe (Obr. 1
B). V kmeni ino2∆ je expresia z promótora GIT1 polovičná oproti štandardnému kmeňu za
obsahu Nys v médiu. Z toho vyplýva, že Ino2p by mohol byť potenciálny regulátor expresie
GIT1. Predpokladáme, že by mohol tvoriť dimér s iným transkripčným faktorom, napríklad
Pho4p. To potvrdzuje prechádzajúce štúdie a myšlienka, že faktory zúčastňujúce sa regulácie
metabolizmu inozitolu a fosfátu by mohli regulovať GIT1 [6, 10]. V kmeni gcn4∆ sme
pozorovali zvýšenú mieru expresie z promótora GIT1 oproti štandardnému kmeňu. V tomto
11

prípade to vyzerá, že Gcn4p je represor pre GIT1. Keďže je však Gcn4p aktivátor, myslíme si,
že reguluje GIT1 nepriamo. V kmeňoch mig1∆ a nit2∆ pozorujeme zvýšenú mieru expresie
oproti štandardnému kmeňu, pričom väčší nárast je v kmeni mig1∆. Tieto transkripčné faktory
sa správajú ako represory, pričom Mig1p má pravdepodobne silnejší vplyv na reguláciu.
Mig1p je dôležitý pre represiu v prítomnosti glukózy [11]. Mohol by ovplyvňovať expresiu aj
v nami stanovených podmienkach, lebo kultúru sme pestovali v štandardnom YNB-leu médiu,
ktoré obsahuje glukózu.

Obr. 1: Stanovenie stupňa expresie (% konverzie) z promótora GIT1. (A) Expresia
v štandardnom kmeni transformovanom plazmidmi so skráteným verziami promótora GIT1.
(B) Expresia v rôznych mutantoch transformovaných plazmidmi pCA999 a pWC335. Prázdne
stĺpiky zodpovedajú pestovaniu kultúry v podmienkach bez Nys a plné stĺpiky v podmienkach
s Nys. Kontrola (K) zodpovedá vzorke bez bunkového lyzátu. Uvedené výsledky sú
priemerom troch nezávislých experimentov.
Záver
Podarilo sa nám skonštruovať plazmidy pWC224 a pWC130. Pri testovaní plazmidov
so skrátenými promótormi transformovanými v štandardnom kmeni S. cerevisae sme zistili,
že do oblasti -999 až -639 sa pravdepodobne viažu potenciálne aktivátory, ktorých aktivita
závisí od prítomnosti Nys v médiu. Taktiež sme zistili, že do oblasti -335 až -224 sa
pravdepodobne viažu represory, ktorých aktivita je nezávislá od prítomnosti Nys v médiu.
Uvedené výsledky nás viedli k domnienke, že GIT1 je konštitutívne aktívny a jeho regulácia
je zabezpečená prostredníctvom represorov.
Následnou in silico analýzou sme identifikovali možné aktivátory, ktoré by sa mohli
viazať na oblasť -999 až -639 promótora GIT1, a to Ino2p a Gcn4p. Oblasť -335 až -224 nesie
12

potenciálne väzobné miesto pre represory Mig1p a Nit2p. Transformácia mutantov
v uvedených transkripčných faktoroch a ich následné testovanie nás priviedlo k nasledujúcim
záverom. Aktivátor Ino2p by mohol regulovať expresiu GIT1, ale pravdepodobne tvorí dimér
s iným transkripčným faktorom. Aktivátor Gcn4p pravdepodobne reguluje GIT1 nepriamo.
Transkripčné faktory Mig1 a Nit2 sa správajú ako represory, pričom regulácia
prostredníctvom Mig1p vyzerá byť silnejšia.
Riešením uvedených cieľov sme sa pokúsili prispieť k lepšej znalosti regulácie
expresie génu pre permeázu Git1p a teda k lepšiemu pochopeniu pochodov prebiehajúcich
v bunke vystavenej pôsobeniu polyénových antimykotík. Možné využitie výsledkov je pri
dizajnovaní efektívnejších a menej škodlivých antimykotík.

Poďakovanie
Ďakujem Dr. Jane Patton-Vogt za poskytnutie plazmidov pCA999, pWC639
a pWC224. Taktiež ďakujem Ústavu biochémie a genetiky živočíchov za možnosť pracovať
na tomto projekte v ich laboratóriách.
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Vybrané polymorfizmy v imunologických génoch a ich možný vzťah k diabetes mellitus
typu 2 a metabolickému syndrómu
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Úvod a formulácia cieľa
Diabetes mellitus typ 2 (T2DM) predstavuje chronické ochorenie charakterizované
zníženou citlivosťou na inzulín (inzulínovou rezistenciou) v pečeni, kostrovom svalstve,
tukovom tkanive a poruchou sekrečnej funkcie B-buniek Langerhansových ostrovčekov
pankreasu. Často je označovaný aj ako non-inzulín-dependentný-diabetes-mellitus (NIDDM).
Hlavným príznakom ochorenia je zvýšená hladina glukózy v krvi - hyperglykémia. Narušené
metabolické procesy, ktoré postihujú sacharidy, tuky a bielkoviny vedú k vývoju chronických
mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií, vrátane orgánovo špecifických
degeneratívnych procesov. Na Slovensku pribudne každoročne 6 až 8 tisíc nových pacientov
s týmto ochorením. Predpokladaný počet diabetikov dnes už presahuje 350 000. Najvyššia
prevalencia je vo väčšine európskych krajín medzi 70.-80. rokom života. Vrchol incidencie je
u mužov medzi 45.-60. rokom a u žien medzi 50.-55. rokom života. Medzi hlavné faktory,
ktoré významne ovplyvňujú vývoj ochorenia patrí: genetická predispozícia, pohlavie, vek,
obezita a fyzická aktivita. Viac ako 80% pacientov s T2DM je obéznych. Obezita je
primárnym patogenetickým mechanizmom T2DM [1].
Metabolický syndróm (MS) definujeme ako nenáhodný spoločný výskyt porúch
metabolizmu cukrov (súvisiacich s inzulínovou rezistenciou (IR) - ako je hraničná glykémia
nalačno, a/alebo porušená glukózová tolerancia), abdominálnej obezity, dyslipidémie spojenej
so zvýšením hladiny triacylglycerolov (TAG) a znížením lipoproteínov s vyššou hustotou
(HDL), hypertenzie, subklinického zápalu a ďalších faktorov podieľajúcich sa na zvýšenom
riziku ischemickej choroby srdca a T2DM [2]. Podľa IDF (International diabetes federation)
z roku 2006 sa metabolický syndróm v klinickej praxi definuje na základe prítomnosti
centrálnej obezity a minimálne dvoch ďalších komponentov: vzostup TAG >1,7mmol/l,
pokles HDL cholesterolu u mužov <1,03mmol/l a u žien <1,29mmol/l, systolický krvný tlak
>130mmHg a diastolický >85mmHg a glykémia nalačno >5,6mmol/l [3]. Prítomnosť T2DM
nie je nutnou súčasťou MS, jeho výskyt však riziko vzniku cukrovky zvyšuje.

14

Tukové tkanivo, súčasť nešpecifickej imunity, je dôležitým determinantom
subklinického zápalu, ktorý vzniká v dôsledku zvýšenej tvorby zápalových cytokínov (TNF –
auto- a parakrinné pôsobenie, IL6-endokrinné). TNF a IL-6 sa podieľajú na vzniku
dyslipidemického fenotypu, keď okrem uvoľnenia voľných mastných kyselín potrebných na
tvorbu TAG v pečeni inhibujú aj lipoproteínovú lipázu. Zmnoženie makrofágov v tukovom
tkanive je spojené so zvýšenou produkciou zápalových cytokínov. Zvýšená produkcia
interleukínu 6 vedie k zvýšenej hladine C-reaktívneho proteínu (CRP), čo prispieva k rozvoju
subklinického zápalu. Pri obezite tukové tkanivo vo zvýšenej miere produkuje TNFα, rezistín
a leptín, ktoré spoločne prispievajú k zníženiu biologického účinku inzulínu, pričom IR je
spojená aj s rezistenciou voči leptínu. Znížená citlivosť tkanív na inzulín asociuje so zníženou
hladinou adiponektínu, ktorého sa tvorí v adipocytoch menej, čím viac narastá masa tukového
tkaniva [4]. Štúdie dokázali, že parametre zápalovej reakcie majú úzky vzťah k parametrom
obezity, IR a dyslipidémie. Pri MS sa zvyšujú hladiny CRP, fibrinogénu, kyseliny sialovej
a počet leukocytov v korelácii s počtom komponentov MS [1].
V našej práci sme sledovali vybrané SNPs v génoch podieľajúcich sa na
imunologickej odpovedi organizmu – interleukínoch IL-1A, IL-1B, IL-6, IL-10.
Predpokladali sme, že frekvencie jednotlivých genotypov v týchto génoch sa budú líšiť vo
vyšetrovaných skupinách (zdraví jedinci, jedinci s diabetes mellitus typu 2 a metabolickým
syndrómom, a príbuzní chorých jedincov). Gény pre interleukíny nepatria medzi gény priamo
ovplyvňujúce T2DM alebo MS, ale podieľajú sa predovšetkým na zápalových procesoch,
preto nás zaujímal ich význam pri týchto ochoreniach.
Za ciele projektu sme si stanovili vyšetriť polymorfizmy v génoch pre interleukíny
metódou alelickej diskriminácie, zistiť frekvenciu genotypov polymorfizmu vo vyšetrovaných
skupinách a ich možný význam pri sledovaných ochoreniach. Ďalším cieľom bolo porovnať
skupiny na základe biochemických parametrov a frekvencie genotypov. Interleukín 6 patrí
medzi prozápalové cytokíny tukového tkaniva, preto nás zaujímal aj vzťah medzi hodnotami
tohto markera stanovovaných v sére a jednotlivými genotypmi pre IL-6 v daných skupinách.
Rovnako sme sledovali vzťah medzi hodnotami vybraných biochemických markerov: AGEs,
C-reaktívny proteín, adiponektín, leptín, rezistín a jednotlivými genotypmi pre polymorfizmus
IL-1A, IL-1B, IL-6, IL-10 v rámci skupín.

Materiál a metódy
Projektu sa zúčastnilo 677 jedincov z Bratislavy a blízkeho okolia vo veku od 15 do
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83 rokov. Rozdelení boli do piatich skupín: 107 pacientov (33-83 rokov) s diabetes mellitus
typu 2 – DM, 141 pacientov (20-81 rokov) s rozvinutým metabolickým syndrómom – MS,
173 zdravých jedincov (15-64 rokov) s výskytom T2DM v rodine – ZODM, 158 zdravých
jedincov (15-56 rokov) s výskytom MS v rodine – ZOMS a 98 zdravých probandov (19-58
rokov) bez pozitívnej rodinnej anamnézy pre MS/DM u rodičov alebo prarodičov – ZO.
Realizácia štúdie spočívala vo vyplnení dotazníkov o životnom štýle, sledovaní
rizikových

faktorov

a v identifikácii

genetických,

a environmentálnych

faktorov

podmieňujúcich patogenézu T2DM a MS. Vo všetkých skupinách boli vykonané základné
antropometrické merania: výška, váha, obvod pása a následne vypočítané BMI (kg/m2).
U všetkých jedincov bol vykonaný odber krvi pre základné laboratórne analýzy a na
vyšetrenie vybraných genetických polymorfizmov. V krvnom sére bola stanovená
koncentrácia týchto biochemických markerov: glukóza, inzulín, cholesterol, HDL, LDL,
triacylglyceridy, zápalové markery - CRP a interleukín 6, hormóny tukového tkaniva - leptín,
rezistín a koncové produkty glykácie – AGEs. Inzulínová senzitivita bola stanovená z hodnôt
glykémie a inzulínémie a hodnotená podľa indexu QUICKI.
Zo zmrazenej krvi odobratej do EDTA sme kolónovou metódou vyizolovali DNA,
podľa protokolu výrobcu (Qiagen blood isolation mini kit, Qiagen, Hilden, Germany). Po
stanovení koncentrácie nanofotometrom sme nariedili 96 jamkové platne s výslednou
koncentráciou DNA 10 ng/µl na 50µl celkového množstva v jednej jamke.
Na detekciu polymorfizmu v génoch pre IL-1A, IL-1B, IL-6 a IL-10 sme použili
metódu alelickej diskriminácie (TaqMan Allelic Discrimination Assays, Applied Biosystems,
Foster City, USA). Sledovali sme 4 vybrané SNPs v imunologických génoch: rs1800587
(C/T) v géne pre IL-1A, rs1143634 (C/T) v géne pre IL-1B, rs1800795 (C/G) v géne pre IL-6
a rs1800896 (G/A) v géne pre IL-10. Použitím komerčne dodávaných assay-í (Applied
Biosystems, Foster City, USA) sme stanovili polymorfizmus v génoch pre IL-1A, IL-1B a IL10. Reakčná zmes okrem 20x nariedenej assay-e obsahovala Universal PCR Master Mix
(Fermentas, Vilnius, Lithuania/Applied Biosystems, Foster City, USA), vodu a DNA. Pre
detekciu polymorfizmu v géne pre IL-6 sme použili reakčnú zmes PCR reakcie, ktorá
obsahovala samostatné primery (koncentrácia 900nM), fluorescenčne značené próby (FAM
a VIC; koncentrácia 125nM), Universal PCR Master Mix (Fermentas, Vilnius Lithuania),
vodu a DNA. Po PCR reakcii sme analýzy zrealizovali na prístroji 7500 ABI PRISM Real
Time PCR System (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Následne boli údaje
spracované programom SDS 1.2.3 (Sequence Detection System Software; Applied
Biosystems). Sekvenovanie a PCR-RFLP analýzu sme využili na verifikáciu získaných
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výsledkov metódou alelickej diskriminácie.
Výsledky sme analyzovali pomocou štatistického softwaru SPSS verzia 16.0. (SPSS,
Chicago, USA). Všetky testy sme robili na hladine významnosti α = 0,05.
Výsledky a diskusia
V tabuľke č. 1 (Tab. 1) sú uvedené frekvencie jednotlivých genotypov pre sledované
skupiny. Frekvencie všetkých alel boli v Hardy-Weibergovom equilibriu (Χ2 test, p<0,05).
Medzi skupinami nebol štatisticky významný rozdiel vo frekvenciách genotypov ani pre jeden
gén.
Tab. 1: Frekvencie genotypov v skupinách.
SNP

Genotypy
C/C

IL-1A
rs1800587

C/T
T/T

IL-1B
rs1143634

C/C
C/T
T/T
C/C

IL-6
rs1800795

C/G
G/G
A/A

IL-10
rs1800896

G/A
G/G

ZO
% (n)
47,9
(45)
44,7
(42)
7,4 (7)
55,3
(52)
37,2
(35)
7,4 (7)
17,0
(16)
45,7
(43)
37,2
(35)
39,4
(37)
43,6
(41)
17,0
(16)

ZODM
% (n)
46,8
(81)
40,5
(70)
12,7
(22)
55,5
(96)
34,7
(60)
9,8 (17)
22,5
(39)
48,6
(84)
28,9
(50)
30,1
(52)
46,2
(80)
23,7(41)

ZOMS
% (n)
50,6
(79)
43,6
(68)
5,8 (9)
59,6
(93)
34,6
(54)
5,8 (9)
14,6
(23)
51,0
(80)
34,4
(54)
32,9
(51)
51,0
(79)
16,1
(25)

DM
% (n)
44,9
(48)
43,0
(46)
12,1
(13)
49,5
(53)
41,1
(44)
9,3 (10)
10,3
(11)
54,2
(58)
35,5
(38)
30,8
(33)
56,1
(60)
13,1
(14)

MS
% (n)
48,2
(68)
44,0
(62)
7,8
(11)
56,7
(80)
40,4
(57)
2,8 (4)
24,1
(34)
47,5
(67)
28,4
(40)
41,8
(59)
39,0
(55)
19,1
(27)

Vyšetrenie biochemických markerov v skupine DM nebolo robené. Výsledky týchto
vyšetrení by neboli vzhľadom na podávanú farmakologickú liečbu použiteľné pre žiadne
vyhodnotenie ani porovnanie. Štatisticky významný vplyv skupiny sa ukázal vo všetkých
premenných (p<0,001) okrem cholesterolu a LDL (Tab. 2).
Vzťah medzi hodnotami biochemického markera interleukínu 6 a jednotlivými
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genotypmi pre IL-6 v skupinách sa nepreukázal ako štatisticky významný.
Hladiny sledovaných biochemických parametrov: AGEs, CRP, adiponektín, leptín,
rezistín sme porovnávali s jednotlivými genotypmi v rámci skupín. V skupinách ZO a ZODM
sa

nepreukázal

žiadny

štatisticky

významný

vzťah

medzi

hodnotami

markerov

a polymorfizmami v sledovaných génoch.

Tab. 2: Hodnoty biochemických parametrov v skupinách.
ZO

ZODM

ZOMS

MS

Glukóza (mmol/l)
Inzulín (pmol/l)

4,91±0,42
10,95±9,97

4,92±0,54
8,54±6,32

5,03±0,47
7,92±4,60

5,97±0,89
17,21±11,79

Celkový cholesterol
(mmol/l)

4,29±0,87

4,72±0,88

4,55±1,00

5,24±0,83

HDL cholesterol
(mmol/l)

1,48±0,41

1,42±0,34

1,37±0,39

1,08±0,27

2,39±0,67
0,92±0,58
2,13±3,70
312,12±85,37
8969,10±4204,28
16737,52±13077,38
9,18±3,10

2,81±0,79
1,08±0,62
2,11±2,97
287,31±76,39
8026,18±4915,84
13179,4±11948,15
10,74±3,76

2,63±0,91
1,21±0,68
2,17±3,06
286,29±93,45
8317,87±4901,3
12696,64±11416,97
11,10±5,76

3,21±0,73
2,13±1,16
4,63±4,34
377,41±124,72
6845,05±5149,09
27381,42±36785,6
13,43±5,14

4,85±3,21

1,99±2,14

2,51±3,94

3,04±2,16

LDL cholesterol
(mmol/l)
TAG (mmol/l)
CRP (mg/l)
AGEs (U/mg)
Adiponektín(mg/m)
Leptín (ng/ml)
Rezistín (ng/ml)
IL6 (pg/ml)

V skupine ZOMS boli štatisticky významné rozdielne hodnoty adiponektínu (p=0,011)
a leptínu (p=0,031) pri rôznych genotypoch génu IL-1B. Najvyššie hodnoty sme zaznamenali
pri rizikovom genotype T/T a najnižšie pri C/C (Obr. 1). S narastajúcim množstvom tukového
tkaniva sa znižuje produkcia adiponektínu v adipocytoch čo má za následok zníženie citlivosti
tkanív na inzulín. Znížená hladina adiponektínu je pravdepodobne najlepším markerom
zníženej inzulínovej senzitivity zo všetkých cytokínov produkovaných tukovým tkanivom [5].

ZO MS
20000,00
15000,00
10000,00
Adiponektín

5000,00

Leptín

,00
C/C

C/T

T/T

IL-1B

Obr. 1: Porovnanie adiponektínu a leptínu v géne IL-1B v skupine ZOMS (p<0,05).
V skupine MS boli štatisticky významné rozdielne hodnoty leptínu (p=0,006) pri
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rôznych genotypoch génu IL-10. Najvyššie hodnoty boli pri rizikovom genotype A/A
a najnižšie pri G/G (Obr. 2). Leptín sa tvorí v tukovom tkanive a jeho produkcia závisí od
BMI. U obéznych jedincov znižovaním leptínu sa znižuje senzitivita tkanív na inzulín
a rozvíja sa inzulínová rezistencia.

Leptín

MS
35000,00
30000,00
25000,00
20000,00
15000,00
10000,00
5000,00
,00

Leptín

A/A

G/A

G/G

IL-10

Obr. 2: Porovnanie leptínu v géne IL-10 v skupine MS (p<0,05).
Záver
Na vzorke 677 jedincov sme vyšetrili polymorfizmus v génoch pre IL-1A, IL-1B, IL-6
a IL-10. V sledovaných biochemických parametroch, okrem cholesterolu a lipoproteínov
s nižšou hmotnosťou, sme zaznamenali štatisticky významný rozdiel vo všetkých skupinách.
Hormóny, ktoré produkujú bunky tukového tkaniva - adipocyty, môžu mať vzťah
k rozvoju metabolického syndrómu. Medzi najznámejšie patria adiponektín a leptín. Možno
predpokladať, že nižšie hodnoty adiponektínu predstavujú spolu s telesnou hmotnosťou
možný marker vyššieho rizika vzniku a rozvoja inzulínovej rezistencie.
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Introduction and objectives
Food-borne infections caused by Salmonella enterica represent a major healthcare
concern worldwide, including the most developed countries. According to the current
taxonomy, the genus Salmonella is separated into two species and six subspecies containing
more than 2 500 different serovars. Although all of them are considered as potential human
pathogens, the majority of human infections are caused by a limited number of serotypes of
S. enterica subsp. enterica [1].
Cronobacter spp. (previously known as Enterobacter sakazakii) is considered to be an
opportunistic pathogen, implicated in food-borne diseases especially in neonates and infants.
Symptoms include bacteraemia, necrotizing enterocolitis and meningitis, with fatality rates as
high as 80 %. Although the microorganism is widely distributed in the environment, driedinfant milk formula has been implicated as the vehicle of transmission in many clinical
manifestations [2]. Six species are differentiated among Cronobacter genus, C. sakazakii is
the most frequent ones [3].
Bacteriophages, viruses infecting bacteria, are very frequent in the environment. It is
estimated that there are up to ten times more bacteriophages than bacteria and almost all
known bacterial species can be infected by some phages [4]. The current threat of antibioticresistant bacteria has renewed the interest in exploring bacteriophages as biocontrol agents.
Besides phage therapy, the use of bacteriophages as antimicrobial agents and tools for
detecting pathogens in feed and foodstuffs is also very perspective. In these applications
bacteriophages are suitable to prevent or reduce colonization and diseases in livestock, to
decontaminate carcasses and other raw products, to disinfect equipment and contact surfaces
and to extend the shelf life of perishable manufactured foods as natural preservatives [5].
However, careful selection and characterization of bacteriophages must be accomplished
before their commercial exploitation.
The aim of our study was to isolate set of bacteriophages infecting serious food-borne
pathogens Salmonella spp. and Cronobacter spp. and to assess their suitability to be used as
antimicrobial agents in food industry.
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Material and methods
Bacterial strains and cultivation media
All bacterial strains and phages were propagated on LB liquid medium and by using
LB bottom (1.6 %) and top (0.7%) agar at 37 °C. Cronobacter strains used in the study were
strains from ATCC (USA), BCCM/LMG (Belgium) and CCM (Czech Republic) bacterial
strain collections or were food isolates from Food Research Institute in Bratislava. Salmonella
strains were isolated from food and animals at the State Veterinary and Food Institute in
Bratislava.
Determination of phage titer
The titer of each phage, expressed as plaque forming units (PFU), was determined
using the Double-Layer Agar technique. Briefly, 50 µl of a dilution of the phage sample was
added to 200 µl of a bacterial suspension grown overnight at 37°C. This solution was added to
5 ml top agar, gently homogenized, and poured into a 90 mm Petri dish containing bottom LB
agar. The plates were gently swirled, dried for 10 min at room temperature and then inverted
and incubated at 37°C overnight.
Isolation of bacteriophages
The phages were isolated from sewage collected from three wastewater treatment
plants (Petržalka, Vrakuňa and Devínska Nová Ves). Water samples were sterilized by
passing through 20 µm pore filter, 10 ml samples were mixed with 10 ml 2-times
concentrated LB medium and 100 µl overnight culture of indicator strains (2-4 different
strains simultaneously) and incubated at 37°C for 24-48 hours. Next, 100 µl chloroform was
added, bacterial cells were removed by centrifugation, phage lysate was transferred into new
tube and stored with a drop of chloroform in refrigerator. Bacteriophage preparations were
further purified by isolation from single plaques grown on indicator strains.
Bacteriophage host specificity testing
The ability of bacteriophages to infect different strains was tested by culture line test:
10 µl phage lysate was spread in a line across LB agar plate. Several bacterial cultures were
spread in a separate lines in perpendicular direction to phage line. After short drying, plate
was incubated at 37°C overnight. The culture was regarded as phage sensitive when inhibition
of bacterial growth in the crossing region was observed.

Results and discussion
The aim of our study was to isolate bacteriophages infecting Salmonella and Cronobacter, which can be used for elimination of these pathogenic bacteria in food technology.
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Bacteriophages were isolated from wastewater samples of three Bratislava wastewater
treatment plants (Petržalka, Vrakuňa and Devínska Nová Ves) by propagating on indicator
strains. Eleven bacteriophages infecting Salmonella and Cronobacter were selected for further
investigation (Table 1).

Tab. 1: Bacteriophages used in the study
Salmonella phages
Name
Source
DNV
L1
L2

DNV

L3

VRK

L4

VRK

L5

PET

Indicator strain
S. Anatum 5054
S. Typhimurium MA
7551
S. Anatum 5054
S. Typhimurium MA
7551
S. Typhimurium MA
7551

Cronobacter phages
Name
Source Indicator strain
PET
C. sakazakii LMG
P1
5740
PET
C.
turicensis
P2
290708/7
VRK
C. sakazakii LMG
V1
5740
VRK
C.
turicensis
V2
290708/7
DNV
C. sakazakii LMG
D1
5740
DNV
C. sakazakii LMG
D2
5740

Host specificity of bacteriophages was measured by culture line tests. Twelve
Salmonella strains belonging to various serotypes were used in experiments (Table 2). The L4
and L5 bacteriophages were most effective, they were able to inhibit growth of 10 and 11
Salmonella strains. Simultaneously all Salmonella strains were susceptible at least to one
bacteriophage, six strains were inhibited by all five tested phages.
Cronobacter specific bacteriophages were tested on panel 15 strains including all
different Cronobacter species and one E. cloaceae strain (Table 3). We observed high
variability in the phage host range. Bacteriophages which were originally isolated on four
C. sakazakii strains (P1, V1 and D1) were restricted only to this species and they were not
able to infect strains belonging to other Cronobacter species. On the other hand, phages
isolated from the same wastewaters on indicators belonging to C. dublinensis, C. turicensis
and C. muytijensii (P2, V2 and D2) posses the broad host range specificity; they were able to
inhibit growth of 11-13 strains including one strain of E. cloaceae. Two C. malonaticus
strains were resistant to almost all phages, only the P1 phage was able to inhibit one from two
C. malonaticus strains.
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Tab. 2: Host specificity of Salmonella bacteriophages measured by line test
Salmonella strain
Agona 5168
Bareilly 5172
Bredeney 4583
Derby 5230
Dublin 4515
Hadar 6126
Havana 5229
Indiana 5128
Infantis 5176
Schwarzengrund 5154
Senftenberg 5246
Worthington 4023

L1
+
++
++
+
+
+
-

L2
++
++
++
+
+
++
++
-

L3
+
++
++
++
+
++
++
-

L4
++
+
++
+
++
++
+
+
+
+
-

L5
++
+
+
+
++
++
+
+
+
+
+

Tab. 3: Host specificity of Cronobacter bacteriophages measured by line test
Cronobacter strain
C. sakazakii CCM 1902
C. sakazakii LMG 2758
C. sakazakii LMG 2786
C. sakazakii LMG 5740
C. malonaticus 120808/24
C. malonaticus LMG 23826
C. dublinensis LMG 23823
C. dublinensis LMG 23824
C. dublinensis LMG 23825
C. muytijensii ATTC 51329
C. muytijensii LMG 2788
C. turicensis LMG 23827
C. turicensis 290708/7
Cronobacter spp. 040407/32
E. cloaceae CCM 1903

P1
+
+
+
+
+
-

P2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

V1
+
+
+
+
-

V2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

D1
+
+
+
+
-

D2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Conclusion
Eleven bacteriophages, which can effectively kill Salmonella and Cronobacter strains
were isolated and partially characterized during the study. These are good candidates to be
used in industrial processes for elimination of pathogens from food products.
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Efektivita homologického začlenenia fragmentu počas jednotlivých fáz bunkového cyklu
u Chlamydomonas reinhardtii.
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Úvod a formulácia cieľa
Chlamydomonas reinhardtii (Chlorophyta) je jednobunková fotoautotrofná
riasa, ktorá je schopná deliť sa na 2, 4, 8, 16 prípadne aj 32 dcérskych buniek v jednom
bunkovom cykle (Cn bunkový cyklus). Počas rastovej fázy sa veľkosť bunky môže znásobiť
niekoľko krát. Keď bunka dosiahne reprodukčnú fázu, prejde niekoľkými deliacimi cyklami,
každý pozostávajúci z DNA syntézy, mitózy a cytokinézy, pričom tento vnútorný cyklus (SM) sa môže opakovať až 5 krát za sebou. Počet delení závisí od veľkosti materskej bunky,
ktorú bunka dosiahne pred vstupom do reprodukčnej fázy, v ktorej sú produkované dcérske
bunky rovnakej veľkosti. Dcérske bunky ostávajú zoskupené v bunkovej stene materskej
bunky, pokiaľ nedôjde k ukončeniu všetkých naindukovaných delení a sú uvoľnené zo
sporangia enzymatickou degradáciou bunkovej steny materskej bunky [1,2].
Cieľom predkladanej práce je porovnať účinnosť začlenenia fragmentu DNA do
genómu Ch. reinhardtii dráhou homologickej rekombinácie v jednotlivých fázach bunkového
cyklu a zistiť koreláciu medzi efektivitou začlenenia fragmentu len dráhou homologickej
rekombinácie a fragmentu, ktorého gén je exprimovaný aj po začlenení dráhou homologickej
rekombinácie (HR) aj mechanizmom nehomologického spájania koncov (NHEJ). Na zistenie
efektivity začlenenia fragmentu v jednotlivých fázach boli experimenty vykonávané na
kultúre rias so synchronizovanými bunkovými cyklami.
Jednotlivé typy organizmov majú rôznu preferenciu k využívaniu homologickej
rekombinácie, alebo nehomologického spájania koncov na začleňovanie cudzorodej DNA do
svojho genómu. U baktérií a kvasinky S. cerevisiae je preferovaná takmer výlučne
homologická rekombinácia, zatiaľ čo u vyšších eukaryotov má tento spôsob integrácie len
minoritnú funkciu a väčšina cudzorodej DNA je začleňovaná náhodne [3]. HR je presnejším
spôsobom opravy a integrácie fragmentu, keďže v tomto prípade dochádza ku kopírovaniu
informácie z intaktného homologického DNA duplexu. Keďže HR vyžaduje prítomnosť
intaktnej homologickej sekvencie, najčastejšie je ňou sesterská chromatída, tento spôsob
DNA rekombinácie sa v bunke využíva hlavne po duplikácií DNA, a teda v S alebo G2 fáze
[4]. G1 fáza je charakterizovaná tým, že je prítomná iba jedna kópia DNA. Homologická
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rekombinácia preto nemôže byť v tejto fáze bunkového cyklu účinná. Hlavná opravná dráha
pre DSBs počas G1 je teda NHEJ [5]. Proteíny zahrnuté v HR neformujú DSB-indukované
fokusy v G1, čo poukazuje na fakt, že HR nie je aktívna v tejto fáze bunkového cyklu. Sae2
u S. cerevisiae (CtIP u ľudí) je zahrnutá v iniciácií HR mechanizmu ako odpoveď na DSB,
a teda umožňuje rekombináciu pomocou HR. Tento proteín je pod kontrolou Cdc28/Cdk1
(cyklín B/CDK2 u ľudí) komplexu zabezpečujúceho prechod S-fázou bunkového cyklu a je
exprimovaný počas S a G2 fázy. Počas S-fázy sa CtIP a stáva aktívnym v dôsledku zvýšenej
aktivity CDK2, čím sa stimuluje oprava prostredníctvom HR [6,7]. Podobný mechanizmus sa
dá očakávať aj u Ch. reinhardtii. Okrem aktivácie dráhy HR v S-fáze bunkového cyklu
dochádza aj k remodelácií chromatínu ako dôsledku posúvajúcej sa replikačnej mašinérie, čo
potenciálne sprístupňuje DNA aj mechanizmu HR [8]. Predkladaná práca bola zameraná
najmä na S-fázu ako fázu bunkového cyklu s potenciálne najvyššou účinnosťou začlenenia
fragmentu dráhou HR.

Materiál a metódy
Použité kmene Ch. reinhardtii: CC 2454 (Chlamydomonas Genetics Centre, Duke
University, Durham, NC, USA, porucha v géne pre nitrát-reduktázu – nit1), CC 620
(Chlamydomonas Genetics Centre, Duke University, Durham, NC, USA, štandardný typ,
párovací typ +), CC 621 (Chlamydomonas Genetics Centre, Duke University, Durham, NC,
USA, štandardný typ, párovací typ -)
Použité kmene E. coli: DH10B (Bethesda, MD, USA, F- araD139 ∆(ara, leu)7697 ∆
lacX74 galU galK mcrA ∆(mrr- hsdMRS-mcrBC) mcrA rpsL decR Φ80∆lacZ∆M15 endA1
nupG recA1)
Použité plazmidy: pMN24 (Fernandez a kol., 1989, AmpR, s genomickým fragmentom
z Ch. reinhardtii - gén nit1), pUCBM20 (W.Mages, AmpR, Arg-7), pUCBM20_nit1 (Fritsche,
2004, pUCBM20 – derivát, AmpR, s nit1-génom z Ch. reinhardtii)
Použité média a roztoky: TAP (podľa Gorman a Levine, [9] ), MI/NO3 (selekčné
médium, zloženie : stopové prvky (1ml), citrát sodný.2 H2O (1ml), FeCl3.6 H2O (1ml), CaCl2.
H2O (1ml), MgSO4.7 H2O (1ml), KH2PO4 (0,5ml), K2HPO4 (0,5ml), KNO3 (4ml), agar 10g,
H2O do 1000ml), PEG8000 20 % (zloženie : PEG 8000 (20g), H2O do 100ml)
Synchronizácia rias: Na synchronizáciu rias bola použitá kombinovaná metóda
klasickej a centrifugáciu využívajúcej metódy - podľa Augustín, 2008 [10].
Transformácia buniek E. coli: podľa Sambrook a Russel, 2001
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Izolácia plazmidovej DNA: na izoláciu bol použitý kit Macherey Nagell MidiKit so
štandardnými postupmi.
Štiepenie reštrikčnými endonukleázami: plazmidy boli štiepené enzýmami EcoRI
(Fermentas), BamHI (Fermentas) a HindIII (Fermentas) podľa príslušných postupov.
Izolácia fragmentov z agarózového gélu: fragmenty požadovanej dĺžky boli vyrezané z
gélu skalpelom a izolované podľa inštrukcií komerčného kitu GeneJET™ Gel Extraction Kit
(Fermentas).
Ligácia fragmentov: fragmenty boli ligované pomocou T4 DNA Ligázy (Fermentas)
a príslušného protokolu.
Transformácia rias: podľa Kindle [11].

Výsledky a diskusia
Prvým krokom predkladanej štúdie je určenie efektivity integrácie fragmentu,
u ktorého dôjde ku komplementácií mutácie v géne pre nitrát-reduktázu aj po začlenení
dráhou HR aj NHEJ. Na transformáciu bol použitý plazmid pUCBM20_nit1 s plne funkčným
génom pre nitrát-reduktázu, ktorý komplementuje poškodenie v použitom kmeni Ch.
reinhardtii CC 2454 po začlenení ktoroukoľvek z rekombinačných dráh. Následne boli
synchronizované kultúry transformované v G1 a S-fáze a ako porovnávacia vzorka bola
transformovaná nesynchronizovaná kultúra. Ako je vidieť z predložených výsledkov v Tab. 1,
v žiadnej fáze bunkového cyklu nedochádza k preferenčnému začleneniu takýchto
fragmentov.

Tab. 1: Transformačné účinnosti v jednotlivých fázach bunkového cyklu fragmentom
integrovaných cez HR aj NHEJ. Účinnosť transformácie udáva počet transformantov na µg
DNA. V zátvorke je uvedené porovnanie transformačnej účinnosti nesynchronizovanej
kultúry s ostatnými.

Fáza bunkového
cyklu

Priemerný počet
transformantov na
misku

Účinnosť
transformácie
[transformantov/µg
DNA]

G1

82,8

41,4 (92,8 %)

S

90,48

45,3 (101.4 %)

89,25

44,6 (100 %)

nesynchron.
kultúra
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Pre analýzu transformačnej účinnosti homologického začlenenia fragmentu je
nevyhnutné pripraviť konštrukt, ktorý je schopný komplementovať mutáciu v géne pre
nitrátreduktázu prítomnú v nami používanom kmeni CC2454, ale zároveň je zbavený
regulačných oblastí, čím sa zabráni expresii v prípade náhodného začlenenia vektora do
genómu. Zdrojovým plazmidom bol pre nás pMN24, z ktorého sme vyštiepili fragment génu
pre nitrát-reduktázu a vniesli ho do vektora pUCBM20. Keďže bodová mutácia, ktorú chceme
komplementovať sa nachádza blízko STOP kodónu, pre potreby našich analýz sme
potrebovali vytvoriť dva typy vektorov: pUCBM20∆nit1EH (Obr.1A) s deletovanou 5'
oblasťou a pUCBM20∆nit1BH (Obr.1B) s deletovanou 5' aj 3' oblasťou a polyA signálom.

Obr. 1: A - mapa pUCBM20∆nit1EH konštruktu. B - mapa pUCBM20∆nit1BH konštruktu.
Prvým krokom konštrukcie vyššie popísaných vektorov bolo reštrikčné štiepenie
plazmidu pMN24. Pre konštrukciu pUCBM20∆EH (8323bp) sme štiepili pMN24 pomocou
enzýmov HindIII a EcoRI. Podľa reštrikčnej mapy sme mali dostať 5 fragmentov o veľkosti
5628, 3444, 3241, 3111 a 2187 bp, pričom fragment o veľkosti 5628 bp bol použitý na
následnú ligáciu s pUCBM20. Pre konštrukciu pUCBM20∆BH (6924bp) sme štiepili pMN24
pomocou enzýmov HindIII a BamHI. Podľa reštrikčnej mapy sme mali dostať 4 fragmenty o
veľkosti 7761, 4219,3444 a 2187 bp, pričom fragment 7761 bol použitý na ligáciu s
pUCBM20 (Obr.2B).
Druhým krokom konštrukcie požadovaných vektorov bolo reštrikčné štiepenie
plazmidu pUCBM20 rovnakými enzýmami ako v predchádzajúcom štiepení, čo zabezpečí
kompatibilitu koncov a zvýšenie účinnosti pri následnej ligácií. Pre konštrukciu
pUCBM20∆nit1EH (8323bp) sme štiepili pUCBM20 pomocou enzýmov HindIII a EcoRI.
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Podľa reštrikčnej mapy sme mali dostať 2 fragmenty o veľkosti 2695 a 87 bp, pričom
fragment o veľkosti 2695 bp bol použitý na následnú ligáciu s už získaným fragmentom
pMN24 o veľkosti 5628 bp. Pre konštrukciu pUCBM20∆nit1BH (6924bp) sme štiepili
pUCBM20 pomocou enzýmov HindIII a BamHI. Podľa reštrikčnej mapy sme mali dostať 2
fragmenty o veľkosti 2705 a 77 bp, pričom fragment o veľkosti 2705 bp bol použitý na
následnú ligáciu s už získaným fragmentom pMN24 o veľkosti 4219 bp (Obr. 2C).

Obr. 2: A - Lambda štiepená EcoRI a HindIII (ilustračný obrázok). B - Štiepenie pMN24
pomocou EcoRI a HindIII (dráha 2 a 3, cieľový fragment 5628) a HindIII a BamHI (dráha 4
a 5, cieľový fragment 4219). V dráhe 1 je marker – Lambda štiepená EcoRI a HindIII. C Štiepenie pUCBM20 pomocou EcoRI a HindIII (dráha 2, cieľový fragment 2695) a HindIII
a BamHI (dráha 3, cieľový fragment 2705). V dráhe 1 je marker – Lambda štiepená EcoRI
a HindIII.
Následne boli príslušné fragmenty ligované a ligačnou zmesou transformovaná kultúra
kompetentných buniek E. coli DH10B. Získane potenciálne pozitívne konštrukty z ligácie boli
následne testované reštrikčnou analýzou pomocou príslušných reštrikčných enzýmov.
Takto získanými konštruktmi boli transformované synchronizované kultúry riasy Ch.
reinhardtii CC 2454 v G1 a S fáze bunkového cyklu. Výsledky sú zachytené v Tab. 2.

Tab. 2: Transformačné účinnosti v jednotlivých fázach bunkového cyklu fragmentami
integrovaných cez HR. Účinnosť transformácie udáva počet transformantov na µg DNA.

Plazmid

Fáza bunkového
cyklu

Priemerný počet
transformantov na
misku
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Transformačná
účinnosť
[transformantov/µg
DNA]

pUCBM20∆nit1EH

G1

3,6

1,8

pUCBM20∆nit1EH

S

4,1

2,1

3,3

1,7

nesynchroniz.

pUCBM20∆nit1EH

kultúra

pUCBM20∆nit1BH

G1

2,4

1,2

pUCBM20∆nit1BH

S

1,8

0,9

2,7

1,4

nesynchroniz.

pUCBM20∆nit1BH

kultúra

Záver
V predkladanej

štúdií

bola

testovaná

transformačná

účinnosť

fragmentu

komplementujúceho mutáciu génu aj po začlenení HR aj NHEJ dráhou v G1 a S-fáze
bunkového

cyklu

a tá

bola

následne

porovnávaná

s transformačnou

účinnosťou

nesynchronizovanej kultúry rias. Tieto výsledky odrážajú aktivitu oboch dráh spoločne.
Najvyššie množstvo transformantov vyrástlo v S-fáze bunkového cyklu, avšak navýšenie
predstavovalo len 1,4 % oproti nesynchronizovanej kultúre. Naopak najnižšia transformačná
účinnosť bola v G1 fáze, kedy bola účinnosť nižšia o 7,2 %. Aj keď sa medzi jednotlivými
fázami vyskytovali rozdiely v transformačnej účinnosti, nemožno jednoznačne označiť S-fázu
ako fázu so signifikantne najvyššou transformačnou účinnosťou. Avšak dôležitou časťou
práce je práve určenie transformačnej účinnosti fragmentu, ktorý je schopný komplementovať
mutáciu pre nitrát-reduktázu len začlenením cestou HR, ktoré odráža iba efektivitu dráhy HR.
Avšak momentálne výsledky ešte nie sú dostatočné pre jednoznačné určenie fázy s najvyššou
aktivitou HR.
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Molekulárna identifikácia plazmidu pAUC19
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Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, martin.babic4@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Octové baktérie sprevádzajú človeka od prvopočiatkov civilizácie. Ich miesta výskytu
sú veľmi rozmanité. Môžeme ich nájsť na kvetoch, vo víne, octe, v mede, kombucha nápoji
a rôznych iných miestach vo voľnej prírode, kde prebieha kyslá fermentácia. Hrajú dôležitú
úlohu v potravinárskej a farmaceutickej výrobe vďaka nenáročnosti na kultivačné podmienky
hlavne rast pri nízkych hodnotách pH od 5,5 – 6,3 a schopnosť premieňať uhlíkatý substrát na
organické kyseliny [1].
Prokaryotické bunky okrem vlastného chromozómu môžu obsahovať aj iné cytoplazmatické genofory – plazmidy a integróny. Sú to extrachromozómové molekuly DNA omnoho
menších rozmerov ako je chromozóm. Dĺžka je veľmi rozmanitá. Ich veľkosť sa pohybuje od
niekoľko kilobáz po niekoľko sto kilobáz. Obsahujú gény, ktoré nie sú pre bunku za
normálnych podmienok potrebné, ale v určitých prípadoch predstavujú selekčnú výhodu.
Plazmid je kruhová alebo lineárna dvojvláknová molekula DNA. Replikácia prebieha
nezávisle od hlavného chromozómu a dedia sa do dcérskych buniek. Obsahujú jedno alebo
viac počiatkov replikácie ori a môžu sa v bunke vyskytovať vo viacerých kópiách.
Väčšinou na plazmidoch sú gény, ktoré kódujú rezistenciu na antobiotiká, na ťažké
kovy, gény pre degradáciu organických kyselín, gény virulencie a podobne. Pre ich rozmanité
vlastnosti sa využívajú v génovom inžinierstve ako plazmidové vektory.[2]
V tejto práci sme sa pokúsili o identifikáciu a charakterizáciu plazmidu pAUC19 izolovaného z buniek Acetobacter pasteurianus AUC19. Práca je zameraná na získanie
primárnej štruktúry a jej analýzu, kde sme kládli dôraz na identifikaciu čítacích rámcov. Na
základe tejto analýzy sme sa snažili identifikovať replikačný proteín a esenciálne komponenty
pre replikáciu plazmidu pAUC19.

Materiál a metódy
Použitý kmeň
Acetobacter izolovaný z fermentačnej zmesi listov Coffea arabica z Austrálie. Bunky
Escherichia coli XL1 Blue.
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Kultivačné médium pre Acetobacter (1000ml)
5 g kvasničný autolyzát, 3g peptón, 20 g glukóza alebo manitol, Bunky sme
kultivovali na trepačke pri 28 ºC [3]. Na prípravu pevných médií sme pridávali agar do 1,6 g
na 100 ml média. Pre selekciu sme do kultivačných médií pridávali kanamycín do výslednej
koncen-trácie 30 µg.ml -1.
Izolácia plazmidovej DNA a DNA manipulácie
Plazmidovú DNA sme izolovali upravenou metódou Birnboim a Doly [4]. Pre účely
sekvenovania sme plazmidové deriváty purifikovali pomocou PureYield™ Plasmid Preps
(Promega). Na štiepenie DNA sme využili restrikčné endonukleázy a na spájanie molekúl T4
DNA ligázu. Na separáciu fragmentov sme použili 1% agarózu s TAE tlmivým roztokom [3].
Kompetentné bunky potrebné na transformáciu sme pripravili z buniek E. coli opracovaním
buniek chloridom vápenatým [5].
DNA sekvenčná analýza
Na sekvenovanie pripravených plazmidových rekombinantov sme použili automatický
sekvenátor a na porovnanie nukleotidových sekvencii sme využili program BLAST
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast).

Výsledky a diskusia
V izolovanom kmeni Acetobacter pasteurianus AUC19 z listov kávovníka Coffea
arabica z Austrálie sme izolovali a identifikovali kryptický plazmid pAUC19 s veľkosťou 4,5
kb. Naším hlavným cieľom bolo určenie primárnej nukleotidovej štruktúry plazmidu
pAUC19.
Plazmid pAUC19 sme linearizovali restrikčnou endonukleázou PstI a klonovali do
PstI linearizovaného vektora pUK21. Ligačnou zmesou sme transformovali bunky E. coli
XL1 a transformanty selektovali na MacConkey agarovom médiu s kanamycínom. Analýzou
získaných transformantov sme vybrali pozitívny rekombinantný klon pMBHE s veľkosťou
7,5 kb. Tento derivát sme použili na určenie primárnej štruktúry pAUC19.
Plazmid pMBHE sme ďalej štiepili restrikčnými endonukleázami BamHI, HindIII,
SalI, NcoI. Základný plazmid neštiepi restrikčná endonukleáza EcoRI. Po elektroforetickej
separácii v 1% agarózovom géli sme jednotlivé fragmenty klonovali do pUK21
linearizovaného tým istým enzýmom. Po transformácií buniek E. coli XL1 sme dostali
nasledujúce plazmidové deriváty pMBHE1, pMBHE2, pMBHE5-6, pMBHE1, pMBHE7.
Pre ďalšie skúmanie plazmidu bolo potrebné vložiť rezistenciu na antibiotiká. Vložili
sme gén pre kanamycínovú rezistenciu.
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Obr. 1: Fyzikálna mapa plazmidu pMBHE, ktorý vznikol spojením plazmidov pAUC19 a
pUK21.
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Obr. 2: Vkladanie kanamycínovej rezistencie do plazmidu

Po štiepení plazmidu pMBHE restrikčnou endonukleázou SalI sme dostali dva fragmenty, ktoré sme klonovali do linearizovaného vektora pUK21 rovnakým enzýmom, pričom
sme dostali plazmidový derivát pMBHE1. Podobne sme pracovali aj s ostatnými enzýmami.
Pri endonukleáze BamHI nám vyštepovali taktiež dva fragmenty, pri HindIII nám vyštepovali
tri fragmenty a pri restrikčnej endonukleáze NcoI vyštepovali opäť dva fragmenty. Všetky
fragmenty po štiepeniach sme klonovali do linearizovaného vektora pUK21 a transformovali
do E. coli XL1. Následne sme rekombinanty selektovali na MacConkey médiu
s kanamycínom.
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Obr. 3: Príprava delečných derivátov plazmidu pMBHE.

Záver
V predloženej práci sme využitím molekulárnych techník identifikovali primárnu
štruktúru plazmidu pAUC19 a vložili sme gén pre kanamycínovú rezistenciu pre ďalšie skúmanie funkcie plazmidu.
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Analýza aktivity promótora génu KlPDR1 zahrnutého v mnohonásobnej rezistencii
kvasiniek Kluyveromyces lactis voči cytotoxickým látkam
Zuzana Balážfyová, Zuzana Hodúrová, Yvetta Gbelská
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, hodurova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Všetky živé organizmy si v snahe prežiť počas evolúcie museli vytvoriť komplexné
mechanizmy, ktoré im umožňovali prispôsobiť sa nepriaznivým zmenám vonkajšieho prostredia ako je napr. nedostatok živín, tepelný šok, oxidačný stres, osmotický stres alebo prítomnosť rôznych cytotoxických látok v prostredí [1]. Jedným z mechanizmov, ktorý chráni bunky
pred negatívnym účinkom cytotoxických látok, je evolučne konzervovaný tzv. fenomén
mnohonásobnej rezistencie (multidrug resistance, MDR). MDR predstavuje schopnosť buniek
aktívne vylučovať široké spektrum štruktúrne aj funkčne odlišných cytotoxických látok do
extracelulárneho prostredia, čo spôsobuje vážne problémy nielen pri liečbe bakteriálnych a
fungálnych infekcií, ale aj pri chemoterapii nádorov [2, 3].
V bunkách kvasiniek a mikroskopických húb vzniká MDR najmä nadprodukciou
membránových efluxných púmp, ktoré patria medzi ABC (ATP-binding cassette) a MFS
(major facilitator superfamily) transportné proteíny [4]. Expresia uvedených transportných
proteínov je kontrolovaná transkripčnými faktormi (TF), ktoré sa na základe charakteru DNAväzbovej domény zaraďujú do dvoch skupín: TF so štruktúrnym motívom leucínového zipsu
(bZip) a TF so štruktúrnym motívom zinkového prstu Zn2Cys6 [5].
Fenomén MDR je najlepšie preštudovaný u fakultatívne anaeróbnych kvasiniek
Saccharomyces cerevisiae, kde sa pôvodne označoval ako PDR (pleiotropic drug resistance)
[6]. Hlavnými regulátormi MDR u kvasiniek S. cerevisiae sú transkripčné faktory Pdr1p a
Pdr3p patriace do GAL4 rodiny transkripčných faktorov, pre ktoré je charakteristická
prítomnosť DNA-väzbovej domény s motívom zinkového prstu (Zn2Cys6) na N-terminálnom
konci [7, 5]. Regulácia cieľových génov transkripčnými faktormi Pdr1p a Pdr3p je zabezpečená ich väzbou na tzv. PDRE elementy (pleiotropic drug response elements) v promótorových
oblastiach regulovaných génov [8].
V súčasnosti sa venuje čoraz väčšia pozornosť tzv. nekonvenčným druhom kvasiniek,
medzi ktoré patrí aj druh Kluyveromyces lactis. Biotechnologicky významné kvasinky K. lactis sú fylogeneticky blízke kvasinkám S. cerevisiae a svojimi fyziologickými vlastnosťami
(aeróbne, petite-negatívne, Crabtree-negatívne kvasinky) sa podobajú bunkám vyšších euka-
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ryotov [9]. Molekulárny mechanizmus MDR je u K. lactis málo známy, charakterizovaných
bolo zatiaľ iba päť génov: KlYAP1 (TF s motívom leucínového zipsu), KlPDR5 (ABC
transportný proteín), KlSIT4 (Ser/Thr proteínfosfatáza), KNQ1 (MFS transportný proteín)
a KlPDR1 (TF s motívom zinkového prstu Zn2Cys6) [10, 11, 12, 13].
Cieľom uskutočnených experimentov bolo rozšíriť poznatky o postavení transkripčného faktora KlPdr1p v regulačnej sieti MDR u kvasiniek K. lactis. Gén KlPDR1, izolovaný
v našom laboratóriu, je jediným homológom hlavných regulátorov MDR u kvasiniek S. cerevisiae – génov ScPDR1 a ScPDR3. V predkladanej práci sme sa zamerali na analýzu transkripčnej aktivácie génu KlPDR1 kódujúceho traskripčný regulátor MDR siete v kvasinkách K.
lactis.

Materiál a metódy
Použité mikroorganizmy:
S. cerevisiae FY1679-28C/TDEC (MATa, ura3-52, leu2-∆1, trp1-∆63, his3-∆200,
pdr1::TRP1, pdr3::HIS3); S. cerevisiae EE7 (MATα, leu2-3, -112, ura3-52, his3-∆200, trp1∆901, lys2-801,suc2-∆9, Mel-, gcn4-∆1::hisG); S. cerevisiae EE8 (MATα, leu2-3, -112, ura352, his3-∆200, trp1-∆901, lys2-801,suc2-∆9, Mel-, gcn4-∆1::hisG, yap1-∆2::hisG)
Escherichia coli XL1-blue (recA1, endA1, gyrA96, thi-1L, hsdR17, (rK-mK-), supE44,
relA1, lac, F-, proAB, lacqZ, ∆M15::Tn10 (tetr))
Použité plazmidy:
pRS306K-KlPDR1 (10167 bp; multikópiový plazmid; gén KlPDR1, f1(+), KARS2,
ARS1, URA3, AmpR, MCS); pRS425-KlPDR1 (6849 bp; multikópiový plazmid; gén
KlPDR1 2µ ori, bakteriálny ori, f1(+), LEU2, AmpR, lacZ s MCS); YEp357 (7963 bp;
kyvadlový expresný vektor; 2µ ori, bakteriálny ori, URA3, AmpR, MCS, lacZ)
Použité metódy:
Restrikčná analýza a ligácia DNA [14]
Transformácia baktérií elektroporáciou [14]
Transformácia kvasiniek S. cerevisiae [15]
Stanovenie špecifickej aktivity β-galaktozidázy v bunkových extraktoch pripravených
mechanickou dezintegráciou transformovaných buniek kvasiniek [16]
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Výsledky a diskusia
V promótore génu KlPDR1 sme in silico analýzou identifikovali prítomnosť 1 PDRE
elementu (-326 až -319) a 3 YRE elementov (-893 až -886, -385 až -378, -289 až -282),
na základe čoho sme predpokladali možnú transkripčnú kontrolu génu KlPDR1 transkripčnými faktormi KlPdr1p resp. KlYap1p. Za účelom zistiť, či KlPdr1p ovplyvňuje expresiu
vlastného génu bolo potrebné pripraviť fúzny konštrukt promótora génu KlPDR1 s reportérovým génom lacZ kódujúcim β-galaktozidázu (YEp357/PKlPDR1-lacZ) (obr. 1). Pripravený
fúzny konštrukt sme transformáciou vniesli do kvasiniek S. cerevisiae pdr1∆pdr3∆ (FY167928C/TDEC) a S. cerevisiae pdr1∆pdr3∆/KlPDR1 (FY1679-28C/TDEC obsahujúci gén
KlPDR1 na multikópiovom plazmide pRS425), resp. S. cerevisiae EE7 (YAP1) a S. cerevisiae
EE8 (yap1∆). Aktivačnú schopnosť komplexov TF-DNA (KlPdr1p-DNA resp. ScYap1pDNA) in vivo možno sledovať na základe stanovenia aktivity reportérového génu (β-galaktozidázy) v bunkových extraktoch pripravených z jednotlivých transformantov.
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Obr. 1: Schéma prípravy fúzneho konštruktu YEp357/PKlPDR1-lacZ
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Stanovenie hladiny β-galaktozidázy v hostiteľskom kmeni S. cerevisiae pdr1∆pdr3∆,
ktorý obsahoval fúzny konštrukt PKlPDR1-lacZ spolu s génom KlPDR1 na multikópiovom
plazmide, a jej porovnanie s hladinou β-galaktozidázy stanovenou v kmeňoch neobsahujúcich
fúzny konštrukt naznačilo, že KlPdr1p veľmi pravdepodobne kontroluje expresiu vlastného
génu KlPDR1 (obr. 2).

Špecifická aktivita (nmol/min/mg)

16
S. cerevisiae pdr1∆pdr3∆

14
12

S. cerevisiae
pdr1∆pdr3∆/YEp357+PKlPDR1

10
8

S. cerevisiae
pdr1∆pdr3∆/YEp357+PKlPDR1/
pRS425+KlPDR1

6
4

S. cerevisiae
pdr1∆pdr3∆/pRS425+KlPDR1

2
0
CYH (0,01µg/ml) OLI (0,75µg/ml)

Bez indukcie

Obr. 2: Špecifická aktivita β-galaktozidázy transformantov S. cerevisiae pdr1∆pdr3∆ (FY
1679-28c)
CYH – cykloheximid (0,01µg/ml), OLI – oligomycín (0,75µg/ml)

Špecifická aktivita (nmol/min/mg)

14
12
10
8

EE7
(YAP1)

6

EE8
(yap1∆)

4
2
0
Be z indukcie
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Obr. 3: Špecifická aktivita β-galaktozidázy transformantov S. cerevisiae EE7 (YAP1)
a S. cerevisiae EE8 (yap1∆). CYH - cykloheximid (0,01µg/ml)
Prítomnosť viacerých YRE elementov v promótore génu KlPDR1 naznačila, že na
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transkripčnej kontrole génu KlPDR1 by sa mohol podieľať aj transkripčný faktor KlYap1p.
S cieľom zistiť, či prítomnosť transkripčného faktora ScYap1p v heterologickom hostiteľskom kmeni ovplyvní hladinu β-galaktozidázy po jej expresii z fúzneho konštruktu
PKlPDR1-lacZ, sme sledovali hladinu β-galaktozidázy v bunkových extraktoch pripravených z transformovaných kmeňov heterologických hostiteľov S. cerevisiae EE7 (YAP1) resp.
EE8 (yap1∆), ktoré obsahovali fúzny konštrukt PKlPDR1-lacZ. Prítomnosť ScYap1p viedla
k miernemu zvýšeniu hladiny β-galaktozidázy, na základe čoho by sme mohli usudzovať, že
aj ScYap1p prispieva k transkripčnej aktivácii génu KlPDR1 (obr. 3).

Záver
Na základe uskutočnených experimentov možno konštatovať, že transkripčné faktory
KlPdr1p a pravdepodobne aj ScYap1p sa viažu na promótorovú oblasť génu KlPDR1 a prispievajú k jeho pozitívnej regulácii. Komplexná regulácia cieľových génov transkripčnými
faktormi umožňuje bunkám jednobunkových mikroorganizmov jemnú moduláciu transkripcie
ako odpoveď na neustále zmeny vonkajšieho prostredia.
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Úvod a formulácia cieľa
Mezenchýmové kmeňové bunky (mesenchymal stem cells; MSC) sú charakterizované
podľa „The Mesenchymal and Tissue Stem Cell Committee of the International Society for
Cellular Therapy“ troma hlavnými kritériami:
1. adherovaním na plast za štandartných kultivačných podmienok
2. viac ako 95% MSCs musí exprimovať CD105, CD73 a CD90 a naopak nesmú
exprimovať CD45, CD31, CD14, CD11b, CD79α, CD19 a HLA II. tr.
3. diferenciáciou do troch typov buniek - osteoblastov, adipocytov a chondroblastov na
základe rôznych kultivačných podmienok [1]
Tieto unikátne bunky pozostávajú z heterogénnej populácie nediferencovaných buniek
schopných sa usídliť v mieste poškodenia či zranenia. Krvnou cestou sú dopravované do
porušenej oblasti, kde sa usídlia a pomocou chemických signálov z okolia sa začnú diferencovať na daný typ tkaniva. Toto tkanivo zregenerujú bez akejkoľvek známky poškodenia,
zrastov či jaziev.
Prítomnosť mezenchýmových kmeňových buniek bola dokázaná v rôznych tkanivách
- kostnej dreni, pupočníkovej krvi, v tukovom a nervovom tkanive, ale i v srdci či svaloch.
Laboratórium molekulárnej onkológie ÚEO SAV využíva MSC derivované z tukového
tkaniva (adipose tissue-derived mesenchymal stem cells; AT-MSC). V našich podmienkach je
tukové tkanivo najdostupnejším zdrojom MSC, je to vlastne odpadový materiál po
kozmetickej liposukcii, kmeňové bunky sa tu nachádzajú v hojnom počte a ich izolácia je
relatívne jednoduchá. Práca s AT-MSC nie je na rozdiel od výskumu embryonálnych
kmeňových buniek zaťažená etickými, morálnymi, náboženskými a právnymi otázkami [2].
Schopnosť MSC doputovať a usídliť sa v poškodenom mieste poskytuje obrovskú
výhodu pre génovú terapiu nádorov. Signály, ktoré vysiela nádorové zoskupenie buniek, sú
veľmi podobné tým, ktoré sa nachádzajú v okolí poškodenia či zápalu. Mezenchýmové
kmeňové bunky sú priťahované do týchto miest a vzniká situácia podobná ako pri obnove
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tkanív. Dochádza k usídľovaniu MSC, vysielaniu rastových faktorov a iných chemických
látok, čím sa podporí samotný rast nádoru. Schopnosť vyhľadať nádory je tak základom pre
génovú terapiu sprostredkovanú MSC. Laboratórium molekulárnej onkológie ÚEO SAV
študuje AT-MSC ako vektory pre terapeutické gény, ktorých exprimovaním vznikajú enzýmy,
konvertujúce netoxické predliečivá na účinné chemoterapeutiká. Prvým enzýmom je
tymidínkináza derivovaná z vírusu Herpes simplex (HSV-tk). Fosforyluje netoxický
ganciklovir (GCV), ktorý je ďalej endogénnymi kinázami fosforylovaný na ganciklovirtrifosfát - veľmi účinný inhibítor DNA-polymerázy. Druhý enzým - cytozíndeamináza (CD)
izolovaná z kvasiniek konvertuje netoxický 5-fluorocytozín (5-FC) na vysoko toxický 5fluorouracyl (5-FU). Oba terapeutické systémy poskytujú obrovskú výhodu najmä pre
pacientov, ktorým by sa nemuseli podávať systémovo chemoterapeutiká s množstvom
vedľajších účinkov, ale len neškodné látky, ktoré by sa zmenili na toxické iba v mieste
nádoru. Terapia je označovaná za samovražednú, pretože terapeutické MSC po splnení svojej
úlohy sami podľahnú účinkom toxických metabolitov. Neexistuje tak riziko, že by
podporovali vznik nádoru.
Dôležitým krokom vo výskume tejto terapie bolo odlíšiť oba skúmané druhy buniek
(nádorové a MSC). Bol skonštruovaný retrovírusový vektor nesúci gén pre zelený
fluorescenčný proteín (green fluoresecent protein; GFP), ktorým sme transdukovali nádorové
bunkové línie. Rovnako sme pripravili terapeutické kmeňové bunky obsahujúce gén pre HSVtk alebo CD. Použili sme retrovírusový vektor derivovaný z Moloneyho myšacieho leukemického vírusu (Moloney murine leukemia virus; MMuLV) z rodu Gammaretrovirus, ktorý
zabezpečil stabilnú expresiu vložených génov. Vektor neobsahuje gény pre štruktúrne
proteíny, má len enkapsidačný signál. Takto pripraveným retrovírusovým vektorom sme
transfekovali obaľovacie bunky ( obsahujú gény pre štruktúrne proteíny vírusu). Po získaní
vysokého titra replikačne deficientného retrovírusu sme transdukovali vybrané nádorové
bunky alebo AT-MSC podľa želaného génu (GFP/HSV-tk/CD).
Cieľom našej práce bolo zistiť cytotoxický efekt terapeutických kmeňových buniek na
vybrané nádorové bunkové línie. Vzájomná kultivácia terapeutických kmeňových a nádorových (GFP+) buniek prebehla v prítomnosti rôznych koncentrácií predliečiva (GCV/5-FC). Po
48-72 hodinovej inkubácii sa zmeral úbytok intenzity zelenej fluorescencie, spôsobený
uhynutím nádorových buniek, čím sme určili efektivitu danej génovej terapie.
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Materiál a metódy
Použité nádorové bunkové línie a ich zdroj:
HeLa - karcinóm krčka maternice
MDA-MB-231 - nádor prsníka
A375 - melanóm
8-MG-BA - glioblastóm
Mezenchýmové kmeňové bunky - AT-MSC-VE (izolát VE)
Cytotoxický efekt geneticky modifikovaných AT-MSC na nádorové bunky sme
stanovili pomocou fluorimetrického testu. Proces prípravy na meranie fluorescencie spočíval
v kokultivácii oboch typov buniek s pridaním predliečiva. Na tmavú 96-jamkovú platničku
sme vysiali:
1. AT-MSC s nádorovými bunkami (pomer 1:1)
2. HSV-tk/CD-MSC s nádorovými bunkami (pomer 1:1)
3. HSV-tk/CD-MSC s nádorovými bunkami (pomer 1:5).
Po 24 hodinách sa pridal v rôznych koncentráciách GCV (0-250 µg/ml) alebo 5-FC (01000 µg/ml). Inkubovaním pri 37°C za prítomnosti CO2 sme po 48 hodinách bunky trikrát
omyli PBS (pH 7,4). Meranie fluorescencie prebiehalo v PBS s pridaním 0,2 % Nonidetu P40 (Sigma Chemical Co.). Použili sme excitačný filter s vlnovou dĺžkou 485 nm a emisný
filter s vlnovou dĺžkou 510 nm. Zmerané údaje sme vyhodnotili do grafickej podoby v MS
Excel. Hodnoty sú priemerom štyroch paralel ± štandartná odchýlka.

Tab. 1: Schéma vysievania buniek na 96-jamkovú platničku pre samovražednú génovú
terapiu pomocou geneticky modifikovaných MSC.

GCV (µg/ml) //
5-FC (µg/ml)
0//0
0,00025//0,001
0,0025//0,01
0,025//0,1
0,25//1,0
2,5//10
25//100
250//1000

HSV-tk//CDMSC-VE:
nádorová b. línia
(1:1)

AT-MSC-VE :
nádorová b. línia
(1:1)
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HSV-tk//CDMSC-VE:
nádorová b. línia
(1:5)

Výsledky a diskusia
Po spracovaní nameraných výsledkov sme mohli sledovať účinky terapie na rôzne
nádorové bunkové línie. Namerané hodnoty sú prevedené do grafického zobrazenia (Obr. 1,
Obr. 2).

HSV-tk/GCV terapia

relatívna fluorescencia

140%
120%
100%
80%
60%
40%
8-MG-BA/GFP:HSV-tk/MSC-VE 5:1

20%

Hela/GFP:HSV-tk/MSC-VE 5:1

0%
0

0,00025

0,0025

0,025

0,25

2,5

25

250

GCV (µg/ml)
Obr. 1: Intenzita fluorescencie nádorových b. línií po prevedení terapie HSV-tk/GCV.

CD/5-FC terapia

relatívna fluorescencia

120%
100%
80%
60%
40%

8-MG-BA/GFP:CD-MSC-VE 5:1
HeLa/GFP:CD-MSC-VE 5:1
A375/GFP:CD-MSC-VE 5:1
MDA-MB-231/GFP:CD-MSC-VE 5:1

20%
0%
0

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

5-FC (µg/ml)
Obr. 2: Intenzita fluorescencie nádorových b. línií po prevedení terapie CD/5-FC.
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Efektivita eliminácie troch nádorových bunkových línií (8-MG-BA/GFP, HeLa/GFP,
MDA-MB-231/GFP) s použitím HSV-tk/MSC-VE buniek je evidentná. Úbytok nádorových
buniek sa pohybuje okolo hranice 20%, čo možno posúdiť ako veľmi účinnú terapiu. HeLa
bunky podľa dostupných vedeckých zdrojov na túto terapiu nereagujú, zníženie intenzity
fluorescencie GFP mohlo byť spôsobené samotnou toxicitou GCV.
8-MG-BA/GFP bunky sú rovnako citlivé nielen na HSV-tk/GCV ale aj na CD/5-FC
terapiu. U A375/GFP buniek je jasne preukázateľná vysoká efektivita CD/5-FC terapie.
Zvýšená intenzita fluorescencie nádorových buniek pri najvyššej koncentrácii 5-FC mohla
byť spôsobená autofluorescenciou samotných buniek.
Po vyhodnotení týchto testov sa vynára zaujímavá otázka, či by nebolo vhodné
skombinovať tieto dva terapeutické systémy a sledovať, aký by mali efekt na zničenie
rakovinových buniek.

Záver
Zostavili sme fluorimetrický test na porovnanie účinnosti dvoch terapeutických systémov HSV-tk/GCV a CD/5-FC sprostredkovaných AT-MSC in vitro. Výsledky z prevádzanej
terapie poukazujú na jednoduchosť a efektívnosť celého testu. Táto metóda je preto veľmi
vhodná na vyšetrenie citlivosti nádorových bunkových línií na chemoterapeutiká. Evaluácia
celého testovania bola jedným z hlavných cieľov pre urýchlenie sledovania účinnosti
protinádorovej terapie. Namerané výsledky korelujú s vydanými publikáciami na tému
génovej terapie prostredníctvom mezenchýmových kmeňových buniek.
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Vplyv anionických fosfolipidov na štruktúru F1F0-ATP syntetázy
u petite negatívnej kvasinky Kluyveromyces lactis
Annamária Bardelčíková, Lea Ogáryová
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Úvod a formulácia cieľa
Základnými stavebnými prvkami všetkých biomembrán eubaktérií a eukaryotických
organizmov sú fosfolipidy, spomedzi ktorých práve mitochondriálne anionické fosfolipidy –
kardiolipín (CL) a jeho prekurzor fosfatidylglycerol (PG) majú dôležité zastúpenie. Syntéza
CL prebieha v mitochondriách a zahŕňa tri po sebe nasledujúce reakcie. Esenciálnym
enzýmom tejto biosyntetickej dráhy je fosfatidylglycerolfosfátsyntáza kódovaná génom
PEL1/PGS1 [1]. Enzým katalyzujúci posledný krok syntézy CL je kardiolipínsyntetáza,
vyžadujúca pre svoju aktivitu horečnaté katióny.
Kardiolipín (1,3-bis(sn-3´-fosfatidyl)-sn-glycerol) ako anionický fosfolipid s dimérnou
štruktúrou obsahujúci štyri mastné kyseliny je lokalizovaný v eukaryotických bunkách vo
vnútornej mitochondriálnej membráne a teda participuje na procesoch zapojených do
energetického metabolizmu bunky. Charakteristickou vlastnosťou CL je schopnosť interagovať s proteínmi, vrátane β2-glykoproteínu [3], dnaA proteínu [4], histónov [5] DNA polymerázy [6], RNA polymerázy [7] topoizomerázy I [8], adenozínmonofosfátdeaminázy [9], glycerolfosfátacyltransferázy [10] a predovšetkým s hlavnými proteínmi oxidačnej fosforylácie
a respirácie [11].
Predchádzajúce štúdie ukazujú, že mitochondriálny CL je u kvasiniek S. cerevisiae
asociovaný s hlavnými proteínmi respiračného reťazca a oxidačnej fosforylácie: komplexom
III (ubichinóncytochróm c reduktáza, bc1), komplexom IV (cytochróm c oxidáza), a
komplexom V (F0F1-ATP syntetázy). CL predstavuje flexibilný amfipatický mostík medzi
komplexmi III a IV (pozn.: vytvárajúce superkomplex) [12], podieľajúci sa tak na ich
stabilizácii ako aj ich aktivite. Bunky bez CL (∆crd1) disponujú homodimérmi bez toho, aby
ich asociáciou vznikol funkčný aktívny superkomplex. Iba CL a parciálne aj jeho prekurzor
PG dokážu obnoviť aktivitu superkomplexu [12], aj keď je zrejmé, že PG a ani žiaden iný
fosfolipid, nemôže efektne nahradiť CL, v zmysle ochrany superkomlexov pred ich
disociáciou [13].
Prerušenie/mutácia génu pre fosfatidylglycerolfosfátsyntázu (PGS1) u kvasinky
Saccharomyces cerevisiae spôsobuje deficienciu ako PG, tak aj CL a následne pleiotrópny
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fenotyp nezlúčiteľný so stratou mtDNA a tým jej konverziu na petite negatívnu kvasinku. Na
rozdiel od S. cerevisiae, bunky K. lactis s prerušným génom PGS1 strácajú životaschopnosť,
čo poukazuje na esenciálnu úlohu PG a CL v biogenéze a funkciách mitochondrií [2].
Pre petite negatívnu, striktne aeróbnu kvasinku K. lactis je delécia alebo úplná strata
mtDNA letálna. Petite negativita však nesúvisí s neschopnosťou tolerovať stratu respiračných
funkcií [14]. K. lactis prežíva delécie ako mitochondriálnych génov ATP9, COX1 a COX2, tak
aj prerušenie jadrových génov kódujúcich podjednotky ATP syntetázy; F1 (ATP1, -2,-3, ATPδ
a ATPε) a F0 (ATP4, -5, -7), a kompartmenty elektrónového transportného reťazca (QCR7,
QCR8, PETIII a COX18). Poruchy v elektrónovom transporte alebo v syntéze/hydrolýze ATP
samostatne, nie sú esenciálne pre životaschopnosť petite negatívnych kvasiniek K. lactis [15],
ale strata génov kódujúcich komponenty oxidačnej fosforylácie t.j. elektrónového transportu
a syntézy/hydrolýzy ATP – sú pre tieto kvasinky letálne.
Výrazný progres v riešení danej problematiky nastal objavením chromozomálnych
mutácií, tzv. mgi (z angl. mitochondrial genome integrity) mutácií, ktoré majú schopnosť
supresie ρ0-letality v kvasinkách K. lactis a ich konverziu na petite pozitívne. Medzi mutácie,
umožňujúce kvasinke K. lactis prežívať delécie až stratu mtDNA zaraďujeme mutácie
v jadrových génoch

ATP1 (MGI2), ATP2 (MGI1) a ATP3 (MGI5), kódujúce α, β a γ

podjednotky F1 ATP syntetázy. Zmena v štruktúre F1 časti ATP syntetázy zabraňuje kolapsu
elektrického potenciálu vnútornej mitochondriálnej membrány, ∆Ψ, ktorý nastáva pri strate
F0 časti F1F0-ATP syntetázy, z čoho vyplýva, že u mgi mutantov K. lactis, je komplex F1
funkčný i v neprítomnosti membránovej časti F0 ATP syntetázy.
F1F0-ATP syntetáza je molekulárny motor zodpovedný za aeróbnu syntézu ATP [16],
pozostávajúci z dvoch hlavných častí; katalytickej F1 a membránovej F0.
Podjednotka F1 pozostáva z podjednotiek 3α, 3β, 1γ, 1δ a 1ε , kódovaných jadrovými
génmi, z ktorých 3 α/β podjednotky tvoria tri katalytické miesta, vytvárajúc tak jadro
enzýmu. Podjednotka F1 sa svojou hydrolytickou aktivitou spolu s ADP/ATP translokázou
podieľa na udržiavaní adekvátneho membránového potenciálu, ∆Ψ [15]. Medzi jednotlivými
podjednot-kami F1-F1 sa pravdepodobne nachádza mostík zodpovedajúci inhibičnému
proteínu IF1 [17], ktorý kontroluje ATPázovú a ATP syntetázovú aktivitu enzýmu.
F0 podjednotka, na druhej strane, disponuje nielen podjednotkami kódovanými jadrom
(ATP4, -5 a -7), ale aj podjednotkami kódovanými samotnou mtDNA (ATP6, -8 a -9). Z uvedeného je zrejmé, že strata mtDNA inaktivuje podjednotku F0, pozostávajúcu z hydrofóbnych
a, b, c podjednotiek. Rotácia c-podjednotiek vytvárajúcich membránový cylinder spolu s
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rotáciou centrálnej „stopky“ riadia translokáciu protónov cez membránu. Táto rotácia
centrálnej „stopky“ indukuje konformačné zmeny zodpovedné za syntézu ATP [18].
Prerušenie interakcií centrálnej „stopky“ s jadrom enzýmu mení účinnosť enzýmu, t.j. odpája
enzým [19].
Výsledky nášho laboratória ukazujú, že mutácia v β podjednotke F1F0-ATP syntetázy
(atp 2.1), suprimuje letalitu vyvolanú absenciou anionických fosfolipidov CL a PG v kvasinkách K. lactis. [20]. Tým sa získaný, životaschopný atp2.1/pgs1 mutant stal našim nástrojom
štúdia úlohy CL z hľadiska funkcie, aktivity a stability multisubjednotkového komplexu
V u striktne aeróbneho druhu kvasiniek.
Cieľom tohto projektu je analyzovať úlohu kardiolipínu v multisubjednotkovej
organizácii superkomplexu V. Objasnenie úlohy CL v stabilizácii superkomplexu F1F0-ATP
syntetázy môže potenciálne prispieť k pochopeniu vzniku humánnych ochorení vyvolaných
poruchou stability tohoto, z hľadiska energetického metabolizmu buniek, esenciálneho
komplexu.

Materiál a metódy
Kvasinkové kmene. V experimente použijeme kmene K. lactis wild type (wt) JBD 100
(MATa, trp 1, ura 3, lac 4-1) (University of Leiden), CW75/1D (MATa, lys1, ura 3.1, atp
2.1), CW75/1D/63 (MATa, lys 1, ura 3.1, atp 2.1, pgs1::KanMX) (Zbierka kmeňov KMV).
Použité metódy. Izolácia mitochondrií [21], izolácia mitochondriálnych proteínov
[22], analýza komplexu V metódou CN-PAGE [22]; analýza diméru a monoméru komplexu
V dvojrozmernou SDS-PAGE [22].

Výsledky a diskusia
Z uvedených kmeňov, vyrastených v YPG médiu do stacionárnej fázy pri teplote
28°C, izolujeme najskôr mitochondrie. Keďže multisubjednotkový komplex ATP syntetáza je
integrálny proteín, a teda hydrofóbny, je dôležité pridať k vyizolovaným proteínom detergent.
Pre dôkladnú solubilizáciu komplexu V pridávame rôzne testované koncentrácie detergentu digitonínu (10%) (testovaný pomer digitonín/ proteín 1.0, 1.5, 2.0, 3.0, 4.0, 8.0 g/g).
Izolované mitochondriálne proteíny detekujeme metódou CN-PAGE, ktorá využíva vlastnosti
detergentu n-dodecyl β-D-maltozidu (DDM) k rozpusteniu proteínových komplexov (pI<7) v
polyakryl-amidovom gradientovom géli (testovaný gradient 2-15%). Migračná vzdialenosť
proteínov závisí od náboja proteínov a veľkosti pórov gradientového gélu. Pre vizualizáciu
proteínov používame farbičku Ponceau S (1%), ktorá bez predchádzajúcej interakcie,
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umožňuje zachytiť pohyb proteínových komplexov v elektrickom poli. CN-PAGE celý čas
prebieha za teplotnej podmienky 4°C, čím izolujeme monoméry a diméry ATP syntetázy.
Ďalšou dvojrozmernou SDS-PAGE rozdeľujeme ako monomér tak aj dimér ATP syntetázy na
jednotlivé podjed-notky.

Záver
Predmetom tohto projektu je optimalizácia metódy izolácie monoméru a diméru
superkomplexu V u kvasinky K. lactis.
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Overenie biologickej funkcie histagovaných esenciálnych Ter proteínov
v Escherichia coli
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie,
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Úvod a formulácia cieľa
Telúr a jeho zlúčeniny sa v prírode vyskytujú pomerne vzácne, ale rezistencia na ne je
značne rozšírená. Pre bunku sú teluričitany toxické už pri malých koncentráciách, čo je
spôsobené vyvolaním oxidačného stresu v bunke. Preto boli dlho používané ako
antimikrobiálne a terapeutické látky. Taktiež boli už od čias A. Fleminga používané na
prípravu selekčných médií na izoláciu patogénov a dnes sa napr. využívajú pri detekcii E.
coli O157:H7 [1].
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, ktoré vyrástli na selektívnom médiu typické šedo-čierne
sfarbenie [2, 4].
Operón ter génov, zabezpečujúcich teluričitanovú rezistenciu bol opísaný ako prvý na
veľkom konjugatívnom plazmide u Serratia marcescens Whelanom a kol. [3] a neskôr
detekovaný u mnohých patogénov. Na plazmide pTE53 opísali teluričitanovú rezistenciu u E.
coli Burian a kol. [4]. Transpozónovou mutagenézou bolo dokázané, že za teluričitanovú
rezistenciu sú zodpovedné 4 esenciálne gény: terB, terC, terD a terE [5]. Tieto gény boli
naklonované jednotlivo do expresného vektora pET28a, kde nesú exprimované proteíny Histag na N-konci.
V našej práci sme overovali biologickú funkciu týchto proteínov v experimentálnom
dvojplazmidovom systéme. Izolovali sme plazmidy obsahujúce gény terB, terD a terE
a následne sme ich transformovali do buniek E. coli BL21, ktoré obsahovali

deletanty

overovaných Ter proteínov.

Materiál a metódy
Chemikálie
Používané chemikálie boli obchodné preparáty zakúpené v Labora a Medika
Bratislava čistoty p. a. Pri práci sme použili z dovozných chemikálií nasledovné Agaróza,
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IPTG, dNTP, Chloramfenikol, Kanamycín, Taq polymeráza, TRIS, teluričitan draselný
(K2TeO3), Triton X-100.
Kultivačné médiá
Tekuté a pevné LB médium
10 g enzýmový kazeínový hydrolyzát, 5 g kvasničný autolyzát, 5 g NaCl na 1 l, pH
média upravené so 4 mol·l-1 NaOH na 7,2. Pevné médium s pridaním 16 g agaru na 1 l.
Na prípravu selektívnych médií boli použité antibiotiká: Kanamycín (Kn) 30 mg·l-1
Chloramfenikol (Cm) 34 mg·l-1 a K2TeO3 o výslednej koncentrácii100 µmol·l-1.
IPTG na indukciu expresie génov v pET vektoroch bol pridaný na koncentráciu 1
mmol·l-1.
Plazmidy
Všetky základné plazmidy sú zo zbierky mikroorganizmov Katedry molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Zoznam použitých plazmidov:
Plazmid

Genotyp

Referencia

pTE∆B

Vektor pACYC s génmi terC,D,E

Vávrová, 2006

pTE∆D

Vektor pACYC s génmi terB,C a terE

Valkovičová

pTE∆E

Vektor pACYC s génmi terB,C,D

Valkovičová

pETB

Vektor pET28a s génom terB

Vávrová, 2006

pETD

Vektor pET28a s génom terD

Vávrová, 2006

pETE

Vektor pET28a s génom terE

Vávrová, 2006

pJS4

ApR TeR (terW;terZ-E)

Mravec, 2003

Bakteriálne kmene
Kmene mikroorganizmov, ktoré sme používali pri práci pochádzajú zo zbierky Katedry molekulárnej biológie (KMB) Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
DV123 pTE∆B v DH5α
DV124 pTE∆D v DH5α
DV125 pTE∆E v DH5α
DV141 pTE∆B v BL21 táto práca
DV142 pTE∆D v BL21 táto práca
DV143 pTE∆E v BL21 táto práca
DV137 pETB Vávrová S. dizertačná práca (DV)
DV138 pETD Vávrová S. diplomová práca (DV)
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DV139 pETE Vávrová S. dizertačná práca (DV)
V práci boli ďalej použité komerčné kmene E. coli DH5α a BL21 (Novagen.com)
Primery
Pri práci sme použili oligonukleotidové primery od firmy MERCK:
Označenie použitých
primerov
pETBF

Sekvencia

pETBR

CGGAATTCTCAGAGGCCAAATTCAGCGG

pETDF

CGGGATCCATGAGTGTTTCTCTTTCCAA

pETDR

CGGAATTCTCAGGACGCGTTAATGCCGT

pETEF

CGGGATCCATGGCAGTTTCTCTCGTAAAAGGCGGCA

pETER

CGGAATTCTTAGATGTTAACGCCGTGCT

CGGGATCCATGAGCTTTTTCGACAAAGTTAAAGGTGC

Izolácia plazmidovej DNA. Plazmidovú DNA sme izolovali modifikovanou metódou
Birnboim a Doly (1979).
Príprava lyzátov na PCR. 1,5 ml rozrastenej nočnej kultúry buniek sme centrifugovali 5 minút pri 5 000 rpm. K bunkám sme pridali 100-200 µl 1% Triton X-100, povarili 5
minút na vodnom kúpeli a následne centrifugovali 30-60 sekúnd pri 13 400 rpm. Hornú číru
fázu (supernatant) sme odobrali do novej skúmavky. Zo supernatantu sme použili asi 2 µl do
PCR reakcie.
Príprava kompetentných buniek. Do 100 ml tekutého LB média sme naočkovali 1
ml nočnej bunkovej kultúry a bunky sme kultivovali pri teplote 37oC na rotačnej trepačke do
absorbancie A600 = 0,4-0,5, ochladili 20 minút v ľadovom kúpeli a centrifugovali 7 minút vo
vychladenej centrifúge Janetzki K24 pri 5 000 rpm. Sediment sme rozsuspendovali v 25 ml
vychladeného roztoku A a inkubovali 15 minút v ľadovom kúpeli. Po centrifugácii (7 minút
pri 5 000 rpm) sme sediment rozsuspendovali v 25 ml vychladeného roztoku B a inkubovali
30 minút v ľadovom kúpeli. Po usadení buniek centrifugáciou za rovnakých podmienok, sme
sediment rozsuspendovali v 3 ml vychladeného roztoku C. Takto pripravené bunky sme
rozpipetovali do Eppendorfových skúmaviek po 100 µl a skladovali pri teplote -70oC.
Vlastná transformácia buniek E. coli. K 100 µl kompetentných buniek E. coli sme
pridali DNA a inkubovali v ľade 0,5 až 1 hodinu. Po tejto inkubácii sme uskutočnili 2 minútový tepelný šok pri 42°C a následné ochladenie v ľade (2 minúty). K suspenzii sme pridali
500 µl tekutého LB média a nechali inkubovať pri 37°C na trepačke 1 hodinu. Po inkubácii
sme bunky vysievali na selektívne pevné LB médiá.
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Overenie biologickej funkcie His´tagovaných proteínov v dvojplazmidovom komplementačnom teste. Po transformácii kmeňov s deletovaným génom plazmidom s Histagovaným analógom sme transformácie vysievali na tuhé LB médium s príslušnými
antibiotikami, IPTG a 0,1 mmol.l-1 K2TeO3 .
Analýza pomocou PCR reakcie
PCR reakcie sme uskutočňovali prostredníctvom termocykléra Gene Amp PCR
system 9700 (Applied Biosystems, USA). Typická reakčná zmes objemu 25 µl bola
nasledovného zloženia:
10x koncentrovaný reakčný pufor pre Taq polymerázu
10 pmol·µl-1 z oboch primerov

0,3 µl

-1

0,2 µl

12,5 mmol·l dNTP mix
-1

Taq DNA polymeráza (5U·l )

0,1 µl

templátová DNA

50-100 ng

sterilná ultračistá voda do požadovaného objemu

25 µl

Na kontrolu prítomnosti natívneho a deletovaného génu v dvojplazmidovom systéme
sme použili nasledovný program DV1:
Teplota

Čas

Počiatočná denaturácia

94 °C

2 min

Denaturácia

90°C

30 s

Anelácia primerov

55 °C

30 s

Polymerizácia

72 °C

1 min

Finálna polymerizácia

72 °C

1 min

Ochladenie

4 °C

29 cyklov

Krok

∞

Výsledky a diskusia
Konštrukcia dvojplazmidových systémov
Do buniek BL21, ktoré obsahujú T7 polymerázový gén na chromozóme pod kontrolou
lacI represora, sme transformovali plazmidy pTE∆B, pTE∆D a pTE∆E, čím sme pripravili
kmene DV 141, DV142 a DV143. Prítomnosť plazmidov sme overili ich izoláciou
v mikromerítku. Do týchto kmeňov E. coli sme transformovali expresné vektory pET28
s naklonovanou verziou analogických génov, deletovaných na plazmidoch pTE (Obr. 1).
Týmto sme získali bunky, ktoré obsahovali tak skrátenú, ako aj His-tagovanú verziu
skúmaných Ter proteínov a ich biologickú funkciu sme overili komplementačným testom
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(Obr. 2). Bunky sme vysievali na tuhé LB médium s prídavkom IPTG na indukciu T7
polymerázy a K2TeO3 na selekciu. Rastom baktérií v prítomnosti teluričitanu draselného sme
overili, že klonované a exprimované proteíny TerB, TerD a TerE si zachovajú svoju
biologickú funkciu aj s Hit-tagom na N-konci proteínu. Prítomnosť oboch verzií toho istého
génu v bunke sme potrvdili PCR analýzou (Obr. 3).

EcoRI (5630)

T7 terminator

ClaI (4846)
Sac I (4297)

PvuII (5506)

ClaI (4235)

HindIII (5422)

Eco RI (4219)

terB

SalI (533)

Nco I (4163)
SmaI (4021)

BamHI (5168)

terC

SalI (3949)

T7 tag
thrombin
His tag
NcoI (5070)

SmaI (1070)
ClaI (1251)

T7 promoter
lac operator
BglII (4965)
SphI (4776)

CmR

pTE∆B
4846 bp

BglII (3583)

SmaI (1290)

HindIII (3448)

pETB
5825 bp

terD

ApaLI (4263)
ApaLI (1828)

KnR
EcoRV (3797)
PvuII (3647)
PvuII (3554)

SmaI (1973)

ColE1 pBR322 origin
ApaLI (2328)

terE
ClaI (2296)

PvuII (2555)

Eco RV (2321)

Obr. 1: Komplementačný test pre His-tagovaný TerB proteín. Bunka E. coli BL21 obsahuje
plazmid pTE∆ B, ktorý obsahuje skrátenú verziu terB a gény terC,DaE a zároveň plazmid
pETB, z ktorého sa exprimuje TerB gén s His-tagom na N-konci

Obr. 2: Komplementačný test TerB. Rast buniek E. coli s plazmidmi pTE∆B a pETB na
tuhom LB médiu s prídavkom Cm, Kn, K2TeO3 a IPTG.
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1

2

3
456bp

Obr. 3: PCR B 1 – negatívna kontrola, 2 – PCR na lyzáte buniek, 3 – MWS
Záver
Analogickým postupom boli overené aj biologické funkcie TerD a TerE proteínov.
Takto exprimované proteíny možno použiť v ďalších experimentoch pri štúdiu mechanizmu
teluričitanovej rezistencie.
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Analýza mechanizmu účinku chemoscitlivujúcej látky CTBT
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Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti sa stáva čoraz viac problematickou terapia bakteriálnych a fungálnych
infekcií. Mikroorganizmy, ktoré boli citlivé na antibiotiká sa stávajú na ne rezistentné, a preto
sú infekcie nimi vyvolané ťažko liečiteľné. Väčšinou je to z dôvodu nadobudnutia mnohonásobnej rezistencie (MDR - multidrug resistance) voči xenobiotikám. Ide o komplexný
mechanizmus, ktorý navodzuje rezistenciu bunky voči širokému spektru funkčne a štruktúrne
nepríbuzných metabolických inhibítorov a je jednou z najdôležitejších stratégií mnohých
mikroorganizmov a nádorových buniek používaných na zabránenie účinku chemoterapie.
Napriek tomu, že v súčasnej dobe existuje množstvo antifungálnych látok interferujúcich s metabolizmom a rastom fungálnych buniek, iba malé množstvo z nich je použiteľné
v terapii mykotických ochorení spôsobených patogénnymi druhmi kvasiniek. Vhodnou
stratégiou na zníženie až elimináciu rezistencie patogénnych kmeňov kvasiniek je vývoj
inhibítorov membránových efluxných púmp a ich transkripčných faktorov, ako aj faktorov,
ktoré by v kombinácii s už známymi liečivami scitlivovali bunky patogéna na antimykotiká.
Na základe skríningu zlúčenín s rôznou chemickou štruktúrou bola identifikovaná zlúčenina
7-chlorotetrazolo[5,1-c]benzo[1,2,4]triazín, označená ako CTBT, ktorá mala scitlivujúci
účinok na bunky Saccharomyces cerevisiae. CTBT vykazuje nízku antifungálnu aktivitu a už
pri subinhibičných koncentráciách flukonazolu a itrakonazolu silno inhibuje rast kvasiniek S.
cerevisiae ako aj Candida albicans, C. glabrata a Kluyveromyces lactis [1]. V tomto smere sa
CTBT líši od dvoch iných látok so scitlivujúcim účinkom – FK506 a cyklosporínu, ktoré
neznižujú minimálnu inhibičnú koncentráciu flukonazolu, ale konvertujú jeho fungistatický
účinok na fungicídny [2]. Presný mechanizmus účinku CTBT však zostával doposiaľ
neobjasnený a na jeho odhalenie sú potrebné ďalšie štúdie.
Cieľom predkladaného projektu bolo prispieť k objasneniu mechanizmu účinku látky
CTBT. Jednou z možností bola identifikácia génov ovplyvňujúcich citlivosť kvasiniek na
CTBT a microarray analýza transkriptómu buniek kvasiniek exponovaných pôsobeniu CTBT.
V nedávnej minulosti bol na základe analýzy transkriptómu objasnený spôsob účinku
viacerých látok, ako napríklad herbicídu 2,4-D, benomylu alebo flufenazínu [3, 4, 5, 6].
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Podobný prístup mohol pomôcť objasniť aj mechanizmus účinku CTBT a odhaliť gény
a bunkové procesy zohrávajúce úlohu v procese scitlivovania buniek.

Materiál a metódy
Použité mikroorganizmy
S. cerevisiae BY4741 (MATa his3∆1 leu2∆0 met15∆0 ura3∆0), BY4742 (MATa
his3∆1 leu2∆0 met15∆0 ura3∆0), EG103 (MATα leu2-3,112 his3∆1 trp1-289 ura3-52) [7] a
jeho transformant nesúci na plazmide fúzny proteín Yap1-GFP [8], zbierka delečných
mutantov derivovaných z haploidného kmeňa BY4741 (EUROSCARF) [9]
Skríning zbierky delečných mutantov
Matrica delečných mutantov na YPD médiu s G418 sa použila na naočkovanie 96jamkovej mikrotitračnej platničky obsahujúcej 200 µl YPD média s prídavkom G418. Po 24 h
kultivácie pri 30°C bola kultúra nariedená 20-krát a replikovaná na YPD médium obsahujúce
rôzne koncentrácie CTBT (0, 2, 4 a 8 µg/ml). Výsledky boli hodnotené po 3 a 6 dňoch
kultivácie pri 30°C. Gény zodpovedné za zmenenú citlivosť na CTBT boli zaradené do
funkčných kategórií na základe výsledkov programu FunCat, MIPS [10]. Analýza génovej
ontológie bola uskutočnená pomocou GO Term Finder, SGD [11].
Microarray analýza
Štandardný kmeň BY4741 bol kultivovaný v YPD médiu pri 30°C do OD600 1.
Následne bolo k bunkám pridané CTBT na výslednú koncentráciu 2 µg/ml. Po 5, 10, 20 a 40
min pôsobenia CTBT bola z buniek izolovaná RNA metódou fenolovej extrakcie [12]. 20 µg
celkovej RNA sa použilo na syntézu cDNA v prítomnosti značených nukleotidov (Cy3-dCTP
alebo Cy5-dCTP). Nasledovala purifikácia značenej cDNA pomocou GFX purifikačného
system (GE Healthcare) a hybridizácia k sekvenciám DNA imobilizovaným na pevnom
povrchu microarray (čipu) (Ontario Cancer Institute, Toronto, Canada). Po hybridizácii boli
čipy trikrát premývané v 1xSSC a 0,1% SDS pri 50°C po dobu 10 min, a v 1xSSC a 0,1%
SDS pri laboratórnej teplote po dobu 1min. Čip bol následne vysušený centrifugáciou 5 min,
500 rpm. Analýza čipov prebiehala za použitia skenovacieho systému Axon 4000B
(Invitrogen, Molecular Devices). Dáta boli vyhodnotené pomocou genomických databáz:
cluster3 a TreeView [13]; GO-termfinder, SGD [11] a T-Profiler [14].
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Stanovenie citlivosti na CTBT diskovým difúznym testom
Nočná kultúra testovaných kmeňov bola vysiata na YPD médium. Po jej zaschnutí
boli na povrch poukladané celulózové disky (priemer 6 mm) impregnované rôznymi
koncentrá-ciami CTBT. Priemer zón inhibície bol vyhodnotený po 3-5 dňoch kultivácie pri
30°C.
Analýza intracelulárnej lokalizácie transkripčného faktora Yap1p
Exponenciálne rastúce bunky transformantov kmeňa EG103 obsahujúcich plazmid
Yap1-GFP boli vystavené účinku CTBT (4 µg/ml) a peroxidu vodíka (4 mM) po dobu 0, 1, 2
a 4 min. Nukleárna lokalizácia Yap1-GFP proteínu bola stanovená kolokalizáciou s jadrovou
DNA farbenou pomocou DAPI. Intracelulárna lokalizácia Yap1-GFP proteínu bola
analyzovaná mikroskopicky minimálne v 100 bunkách, na základe čoho sa vypočítalo %
buniek obsahujúcich fúzny fluoreskujúci proteín.

Výsledky a diskusia
Jednou z možností ako objasniť mechanizmus biologicky aktívnej zlúčeniny CTBT,
bol skríning zbierky EUROSCARF obsahujúcej delečné mutanty neesenciálnych génov kvasinky S. cerevisiae a následná identifikácia génov, ktorých prerušenie viedlo k hypersenzitivite alebo naopak k rezistencii na CTBT. V skríningu, ktorému sa podrobilo 4700 delečných
mutantov, bolo identifikovaných 169 CTBT senzitívnych kmeňov. Najviac identifikovaných
hypersenzitívnych kmeňov obsahovalo delécie v génoch zahrnutých v biogenéze a funkcii
mitochondrií, mRNA processingu (MRS1), syntéze proteínov (napr. AFG3, DIA4, MRPL49),
respirácii (CYT1), syntéze ATP (ATP1, ATP11, ATP12), biosyntéze proteínov obsahujúcich
Fe/S zoskupenia (ISA1, ISA2) a v detoxifikácii superoxidov (SOD1, SOD2).
Druhá najväčšia skupina hypersenzitívnych kmeňov zahŕňala mutanty v génoch
zapojených do remodelingu chromatínu (napr. ARP5, HOS2, HTZ1), transkripcie (napr.
CTK1, MED2, ROX3), biosyntézy ergosterolu (DAP1, ERG2, ERG3), fosfolipidov (CHO1,
CHO2, OPI1), gény zapojené do biogenézy vakuol (napr. VMA4, VMA21), turneroveru
proteínov (napr. UBP8, UBR2, RAD6) alebo gény kódujúce transkripčné faktory zahrnuté v
odpovedi na oxidačný stres (YAP1, YAP7, SKN7). Identifikovalo sa tiež minimálne 11 CTBT
senzitívnych mutantov obsahujúcich delécie v génoch DNA opravných mechanizmov. Išlo
hlavne o gény zapojené do procesu homologickej rekombinácie a s ňou súvisiacimi opravami,
gény post replikačných opráv, excíznej opravy a opráv dvojvláknových zlomov.
Z výsledkov funkčnej analýzy identifikovaných génov vyplynulo, že najcitlivejšie na
CTBT boli delečné mutanty sod2∆ a sod1∆ obsahujúce delécie v génoch pre superoxiddizmu62

tázy. Sod1p predstavuje Cu, Zn-superoxiddismutázu, lokalizovanú v cytosole a mitochondriálnom medzimembránovom priestore a Sod2p mitochondriálnu Mn-superoxiddismutázu,
pričom obe zabezpečujú detoxifikáciu superoxidov za vzniku peroxidu vodíka a molekulového kyslíka [15]. Oba spomínané gény sú pod kontrolou transkripčných faktorov YAP1,
YAP7 a SKN7, ktoré boli takisto identifikované medzi mutantami so zníženou citlivosťou na
CTBT.
Antifungálna aktivita CTBT bola výraznejšia na médiách obsahujúcich ako zdroj
uhlíka a energie glycerol a etanol namiesto glukózy, čo naznačuje, že rozvinuté mitochondrie
sú zahrnuté v mechanizme účinku CTBT. Navyše, účinok CTBT bol striktne závislý na
prítomnosti molekulového kyslíka, keďže v anaeróbnych podmienkach nebol schopný inhibovať rast kvasiniek (Obr. 1).

Obr. 1: Stanovenie citlivosti na CTBT (10 µg/disk) diskovým difúznym testom. A:
štandardný kmeň
S. cerevisiae BY4741 a z neho pripravené mutantné kmene sod1∆ and sod2∆ na YPD médiu;
B: BY4741
na YPGE médiu; C: BY4741 kultivované anaeróbne na YPD médiu s prídavkom ergosterolu
a Tween 80.
Nevyhnutnosť kyslíka pre aktivitu CTBT, jej modulácia mitochondriálnymi funkciami
a identifikácia génov zahrnutých v obranných mechanizmoch bunky pred oxidačným stresom,
ktoré boli charakterizovaná v genómových štúdiách delečných mutantných kmeňov citlivých
na oxidačný stres vyvolaný napr. menadiónom, peroxidom vodíka, organickými peroxidmi,
arzénom a kadmiom [16] naznačili, že CTBT sa podieľa na generovaní superoxidov a iných
reaktívnych kyslíkových radikálov v bunkách kvasiniek.
Ďalší prístup, ktorý mal odhaliť gény a bunkové procesy zohrávajúce úlohu v procese
ochrany buniek voči CTBT bol založený na analýze transkriptómu buniek kmeňa BY4741
exponovaných účinku CTBT. Pomocou tejto analýzy bolo zachytených 500 génov s expresiou
zmenenou oproti expresii kontrolnej vzorky rastúcej bez CTBT. Znížená expresia bola
pozorovaná v prípade génov zahrnutých do proteosyntézy. Medzi génmi, ktoré boli v prítom-
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nosti CTBT najrýchlejšie indukované, boli zaznamenané gény s antioxidačnými funkciami.
Signifikantné množstvo indukovaných génov bolo spojené s mitochondriálnymi funkciami
a odpoveďou bunky na oxidačný stres. V sekvenciách promótorov spomínaných indukovaných génov boli identifikované väzbové miesta pre transkripčné faktory Msn2p,
Msn4p, Cin5/Yap4p, Yap7p a hlavne Yap1p a Skn7p. Yap1p, hlavný regulátor odpovede
bunky na oxidačný stres, reaguje na podmienky prostredia zmenou svojej intracelulárnej
lokalizácie, pričom za indukčných podmienok je prítomný prevažne v jadre [17]. Nukleárna
lokalizácia Yap1-GFP fúzneho proteínu bola pozorovaná v bunkách exponovaných účinku
CTBT ako aj v bunkách vystavených účinku peroxidu vodíka (Obr. 2), čo potvrdzuje, že
CTBT ako aj H2O2 vyvolávajú oxidačný stres.

Obr. 2: Analýza intracelulárnej lokalizácie Yap1-GFP po pôsobení CTBT (4 µg/ml) alebo
H2O2 (4 mM)
ako pozitívnej kontroly. Nukleárna lokalizácia Yap1-GFP bola stanovená ako kolokalizácia
s DNA farbenou pomocou DAPI (A). Percentuálne zastúpenie nukleárnej (šedé stĺpce) resp.
cytoplazmatickej
(bezfarebné stĺpce) lokalizácie Yap1-GFP (B).
Medzi génmi identifikovanými vo fenotypových a transkripčných analýzach nebol
zaznamenaný významný prekryv. V oboch prípadoch sa však zistila účasť génov zapojených
do mitochondriálnych funkcií, čo naznačuje, že v odpovedi buniek na prítomnosť CTBT
zohrávajú dôležitú úlohu mitochondrie.

Záver
Na základe výsledkov tejto práce možno usúdiť, že biologický účinok zlúčeniny
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CTBT súvisí so zvýšenou tvorbou superoxidov, ktoré sa v bunke hromadia a spôsobujú
poškodenia bunkových štruktúr, nukleových kyselín, proteínov a lipidov. Pravdepodobne
z tohto dôvodu sú mnohé delečné mutanty citlivejšie na CTBT ako materský kmeň BY4741.
Scitlivujúci účinok CTBT je zaujímavý najmä pre možnú terapiu fungálnych infekcií
spôsobených rezis-tentnými kmeňmi patogénnych kvasiniek.
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Introduction and aim formulation
Single missense mutations in the RET proto-oncogene exons 10, 11, and 13 to 16
cause hereditary Multiple Endocrine Neoplasia type 2 (MEN2). MEN2 is inherited cancer
syndrome characterized by the incidence of aggressive and metastatic medullary thyroid
carcinoma (MTC), resistant to chemotherapy and radiotherapy [1]. We have established a
post-PCR molecular screening method named High-Resolution Melting analysis (HRM),
introduced in 2003 [2] . The method is based on different melting behavior of PCR amplicons
in the presence of dsDNA binding intercalating fluorescent dyes. The amplicons dissociate
from double-stranded state into single DNA strands with increasing temperature, while
fluorescence is continuously collected. Prior to HRM, the samples are denatured and slowly
reannealed to promote heteroduplex formation in case of a heterozygous mutation. A
heteroduplex originates when the strands can not be 100% complementary reannealed, as
a mismatched base can not bind to its opponent base. The heteroduplex alters the melting
domain of the DNA sequence, thus creating a different melt curve.
The aim of this study was to establish the HRM analysis for DNA variant screening
and to determine the accuracy and reliability of HRM in RET proto-oncogene mutation
screening.

Material and methods
Six RET proto-oncogene exons (exons 10, 11, 13, 14, 15 and 16) were scanned for the
presence of heterozygous point-mutations. PCR amplification was performed with the
addition of fluorescent intercalating dye LC Green Plus. After the amplicon melting curves
were obtained, sequence alterations were identified by differences in the melting curve
shapes. Our set of DNA samples comprised gDNA isolated from confirmed mutation carriers
(positive controls) and blood donor DNA (referrence/wild-type controls).
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Results and discussion
PCR amplicons of appropriate length were subjected to HRM analysis. High-resolution melting data of all six exons were efficient enough to distinguish between wild-type and
variant samples (Figure 1). Heterozygous mutations showed different melt curve shapes,
presumably caused by alternations in the melting domain, due to the presence of
heteroduplexes.

Fig. 1: HRM analysis of exon 16 of the RET proto-oncogene – Met918Thr mutation (ATG >
ACG)
depicted red, wild-type controls depicted green.
HRM is also approved for homozygous variant scanning. We analyzed exon 13 for the
presence of both homozygous and heterozygous genotype of Leu769Leu single nucleotide
polymorphism (SNP) (Figure 2). The homozygous variant was distiguishable from the wildtype control by different melting temperature (Tm), and by a slight difference in the melt
curve shape. Consistent to expectations, the melt curve shape of the heterozygous Leu769Leu
variant altered from the shape of both the wild-type control and the Leu769Leu homozygous
variant .

Fig. 2: SNP genotyping of exon 13 of the RET proto-oncogene – Leu769Leu heterozygous
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variant depicted orange, Leu769Leu homozygous variant depicted violet, wild-type control
depicted green.The reliability and efficacy of HRM were confirmed by a blind study of a
Cys634Arg positive family. Genomic DNA from six members of the family was screened for
the presence of Cys634Arg mutation. All blindfolded samples were randomly numbered and
subjected to HRM analysis. Genotypes of all members of the family were previously
confirmed by DNA sequencing analysis.

Conclusion
HRM is a highly reproducable and accurate method for RET proto-oncogene mutation
scanning. Analyses for each of the scanned exons were efficient enough for a clear
differentiation between the wild-type and the variant samples. By SNP genotyping, the
heterozygotes were clearly distinguishable from the wild-type samples, the homozygotes
could be differentiated by variant Tm. The blind study analysis of the Cys634Arg positive
family was 100% successful, with no false positive, false negative or devious results of any
kind. Concerning disadvantages of HRM, the method is not able to distinguish pathogenic
from non-pathogenic variations, thus a careful SNP-avoiding PCR primer design is required.
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Úvod a formulácia cieľa
Lipidy sú dôležitou štrukturálnou zložkou membrán eukaryotických buniek. Ich primárnou úlohou je vytvárať semipermeabilnú bariéru v podobe fosfolipidovej dvojvrstvy.
Najviac percentuálne zastúpenými fosfolipidmi u kvasinky Saccharomyces cerevisiae, ktorá
slúži ako modelový organizmus, sú fosfatidylcholín (PC), fosfatidyletanolamín (PE), fosfatidylinozitol (PI) a fosfatidylserín (PS) [1,2]. Optimálne zloženie je zabezpečené regulovanou
koordináciou biosyntézy, transportu, remodelingu, degradáciou lipidov a opätovnou syntézou
s použitím ich degradačných produktov.
Bunka si tieto esenciálne stavebné komponenty dokáže syntetizovať niekoľkými
dráhami. Biosyntéza fosfatidylcholínu, najviac vyskytujúceho sa fosfolipidu eukaryotických
membrán, prebieha dvoma dráhami. Prvá zahŕňa tvorbu cytidíndifosfát-diacylglycerolu
(CDP- DAG), ktorý poskytne svoju fosfatidylovú skupinu serínu a vznikne PS [4]
prostredníctvom PS syntázy. Dekarboxyláciou PS sa vytvorí PE, ktorý postupnou trojitou
metyláciou konvertuje na PC za prítomnosti PE metyltransferázy, kódovanej CHO2 génom
a fosfolipid-metyltransferázy,

kódovanej

OPI3

génom

[3].

PC

môže

vznikať

aj

prostredníctvom inej biosyntetickej dráhy, tzv. Kennedyho dráhy. Po pridaní exogénneho
cholínu do média, bunka prijme cholín, ktorý je fosforylovaný prostredníctvom kináz na
fosfocholín a ďalej pomocou transferáz na CDP-cholín, ktorý reaguje s diacylglycerolom za
vzniku PC. V prítomnosti exo-génneho cholínu, kvasinky využívajú obidve dráhy syntézy.
Kennedyho dráhu na syntézu PC a zároveň CDP-DAG dráhu na syntézu ostatných potrebných
fosfolipidov.
Kvasinka S.cerevisiae prijíma exogénny cholín z média prostredníctvom cholínového
transportného systému kódovaného HNM1 génom. Expresia tohto génu je ovplyvniteľná
rastovou fázou, teplotou, prítomnosťou cholínu, alkylačných činidiel v médiu a i. [5,8]. Vplyv
kovov na tento transportér zatiaľ objasnený nebol. Meď je redoxne aktívny kov a esenciálny
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nutričný mikroelement, ale zároveň môže pôsobiť toxicky v závislosti od jej koncentrácie v
bunke.
Na základe týchto poznatkov, mojim cieľom v tejto práci, bolo objasniť vplyv iónov
medi na syntézu fosfatidylcholínu, najviac zastúpeného fosfolipidu eukaryotických membrán,
na transport cholínu do bunky a syntézu cholínového transportného systému.

Materiál a metódy
Testované kmene rodu Saccharomyces cerevisiae, BY 4741, sme naočkovali na YNB
pôdu bez cholínu, s obsahom 0mM; 0,2mM a 0,5mM Cu2+. Bunky rástli pri 28°C na OD~ 0,5.
Odobrali sme 5ml kultúry, pridali [metyl-14C]cholín (0,6µCi) a nechali kultivovať 30 min pri
28°C. Odobrali sme 50µl zo suspenzie a 500µl suspenzie sme prefiltrovali na GF filtri. Bunky
sme premyli 10mM cholínchloridom a pridali 5ml studenej kultúry. Následne sme ich stočili
pri 3000rpm/5min a opäť premyli dH20 a 10mM cholínchloridom. Sediment sme
rozsuspendovali v 5ml 5% TCA a nechali stáť 20min v ľade. Po opätovnom stočení sme
sediment použili na izoláciu lipidov.
Pri izolácii lipidov sme k bunkám pridali extrakčnú zmes (1 ml dietyléteru, 0,2 ml
pyridínu, 7 µl hydroxidu amónneho, 3 ml etanolu, 3 ml vody, 15 µl butylovaného hydroxitoluénu (BHT) v zmesi chloroform(CH):metanol(M) (2:1)) a inkubovali vo vodnom kúpeli pri
60°C 30 min. Následne sme zmes ochladili na laboratórnu teplotu. Pridali sme 500 µl dH20
a 5 ml zmesi CH:M (2:1) s BHT. Zmes sme vortexovali a centrifugovali pri 3000 rpm/3min.
Spodnú organickú fázu sme preniesli do skúmaviek a odparili dosucha po prúdom N2. Lipidy
sme rozsuspendovali v 500 µl zmesi CH:M (2:1), odobrali 50 µl na meranie a znovu odparili
dosucha. Nakoniec sme pridali 50 µl zmesi CH:M (2:1) a naniesli 25 µl na silikagélovú TLC
platňu. Platňa sa vyvíjala v zmesi CH:M:NH4OH:H20 (66:27:3:0,8), potom sme ju spálili a
príslušné škvrny PC vyškriabali. Po pridaní scintilačnej kvapaliny ku vzorkám sme merali
rádioaktivitu v jednotlivých frakciách na scintilačnom počítači.
Časovú závislosť vstupu cholínu do buniek sme stanovovali v rôznych rastových
podmienkach; v prítomnosti resp. neprítomnosti 1mM cholínu a medi v médiách. Cu2+ boli
pridávané v koncentrácii 0,2 mM a 0,5 mM. Bunky rástli v YNB médiu na OD~0,5. Odobrali
sme 10ml sterilnej kultúry, ku ktorej sme pridali [metyl-14C]cholínchlorid (~0,1 µCi). Merali
sme časovú závislosť vstupu značeného cholínu do bunky v čase 0, 2, 5, 10, 20 min
odobratím 500 µl buniek na GF filter. Bunky na filtri sme premyli 10 mM cholínchloridom,
pridali sme scintilačnú kvapalinu a merali sme množstvo rádioaktivity vo vzorkách.

71

Výsledky a diskusia
V predchádzajúcich experimentoch vykonaných v našom laboratóriu sa ukázalo, že
ióny medi ovplyvňujú rast mutantov s deletovanými génmi biosyntézy fosfatidylcholínu
v bunkách Saccharomyces cerevisiae. V ďalších experimentoch sme pozorovali zvýšenú
citlivosť kmeňov s deletovanými CHO2 a OPI3 génmi na vyššie koncentrácie meďnatých
katiónov v YPD médiu (1-15mM Cu2+) v porovnaní so štandardným kmeňom BY4741.
Vzhľadom k tomu, že produkty týchto génov katalyzujú metyláciu PE na PC, sme sa zamerali
na sledovanie vplyvu meďnatých katiónov na biosyntézu PC v bunkách.
Pomocou rádioaktívne značeného [metyl-14C]cholínu sme stanovili množstvo cholínu
vstupujúceho do buniek BY4741 a obsah PC v týchto bunkách rastených v médiách s rôznymi
koncentráciámi meďnatých katiónov. Zistili sme, že množstvo značeného cholínu
vstupujúceho do buniek za 30min je ovplyvnené zvyšujúcimi sa koncentráciami iónov medi
(Obr.1A). V prítomnosti 0,2mM Cu2+ sme pozorovali znížený vstup cholínu o 16,5% a v
prípade 0,5mM Cu2+ o 20% v porovnaní s bunkami rastenými v neprítomnosti meďnatých
katiónov. Ďalšou analýzou bunkových lipidov sme zistili, že samotná biosyntéza PC nebola
výrazne ovplyvnená prítomnosťou Cu2+ v médiu (Obr. 1B).

Obr. 1: Vplyv meďnatých katiónov na biosyntézu PC. (A) Vstup značeného cholínu do
buniek. (B)
Obsah PC v bunkách. Uvedené výsledky sú priemerom troch nezávislých experimentov.
Na základe získaných výsledkov sme sa ďalej zamerali na vstup cholínu do buniek.
Merali sme časovú závislosť vstupu cholínu v jednotlivých časových intervaloch 0, 2, 5, 10,
20 minút. Bunky BY4741 sme kultivovali počas 20 hodín v YNB pôde v rôznych kultivačných podmienkach; v neprítomnosti cholínu v médiu a s prídavkom Cu2+ iónov (Obr. 2A),
alebo v neprítomnosti cholínu a bez prídavku Cu2+(Obr. 2B) v médiu. V tomto prípade boli
Cu2+ pridané minútu pred meraním prvého časového intervalu. Týmto sme demonštrovali
priamy vplyv meďnatých katiónov na transportér cholínu prítomný v membráne. Z literatúry
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je známe, že cholín prítomný v médiu inhibuje transportnú aktivitu Hnm1p [5], preto sme
vstup cholínu do buniek merali aj v médiach s prídavkom cholínu. A tak ďalšími kultivačnými podmienkami boli rast s prítomným cholínom a zároveň s Cu2+ iónmi (Obr. 2C), a s
prítomným cholínom, ale bez prídavku Cu2+(Obr. 2D). V tomto prípade, Cu2+ boli opäť pridané minútu pred meraním prvého časového intervalu.
Porovnaním jednotlivých experimentov v podmienkach bez dlhodobej kultivácie s
Cu2+ (Obr. 2B, D) sa nám podarilo zistiť, že katióny medi nepôsobia priamo na transportér
cholínu Hnm1p. Ak sme meďnaté katióny (0,5 mM Cu2+) pridávali minútu pred prvým
meraním, vstup cholínu do buniek zostal na rovnakej úrovni v porovnaní s 0 mM Cu2+.
V podmienkach, kde sme bunky kultivovali v médiách s dlhodobo prítomnými Cu2+ (Obr. 2A,
C), sme zistili, že so zvyšujúcou koncentráciou katiónov medi v médiu klesá transport cholínu
do bunky. Táto inhibícia nastáva pravdepodobne na úrovni syntézy cholínového transportéra
kódovaného HNM1 génom.

Obr. 2: Meranie časovej závislosti vstupu značeného cholínu do bunky v rôznych
podmienkach kultivácie buniek; (A) bez cholínu a s Cu2+(Cho-,Cu+); (B) bez cholínu a bez
Cu2+(Cho-,Cu-); (C) s cholínom a s Cu2+ (Cho+,Cu+); (D) s cholínom a bez Cu2+(Cho+,Cu-).
Uvedené výsledky sú priemerom minimálne dvoch nezávislých experimentov.
Samotný cholín dramaticky znižuje cholínovú transportnú aktivitu [5]. Napriek tomu
v našich pokusoch sme v médiu s cholínom pozorovali iba mierny pokles transportnej aktivity.
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Pozorované výsledky nás priviedli k záveru, že ióny medi pôsobia na úrovni vstupu do
bunky. Inhibujú vstup cholínu prostredníctvom cholínového transportéra kódovaného HNM1
génom. Táto inhibícia pravdepodobne nastáva na transkripčnej úrovni.
Použité koncentrácie medi boli odvodené z literatúry [7]. Podobné štúdie vplyvov
iónov kovov na biosyntézu lipidov, konkrétne použitím zinočnatých katiónov, boli už podrobne popísané [6]. Zinočnaté katióny pôsobia na transkripčnej úrovni a ich pridaním do
média sa zvyšuje syntéza PS, čím sa zvyšuje aj biosyntéza PE a PC. My sme sa na začiatku
domnievali, že podobným spôsobom by mohli pôsobiť aj meďnaté katióny na biosyntézu
fosfolipidov. Avšak Cu2+ ovplyvňujú skôr transport cholínu do bunky, pričom biosyntéza PC
ostáva takmer nezmenená. Štúdium mechanizmu vplyvu Cu2+ na Hnm1p zostáva predmetom
ďalších experimentov.
Záver
Z uvedených pozorovaní sa nám podarilo objasniť vplyv meďnatých katiónov na vstup
cholínu do bunky a na biosyntézu fosfatidylcholínu. So zvyšujúcou sa koncentráciou Cu2+
v médiu, dochádza k inhibícii transportu cholínu do bunky, zatiaľ čo biosyntéza fosfatidylcholínu ostáva približne na rovnakej úrovni. Ióny medi teda ovplyvňujú vstup cholínu do bunky,
pravdepodobne vplyvom na syntézu cholínového transportéra kódovaného HNM1 génom.
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Úvod a formulácia cieľa
Rettov syndróm (RS, RTT, ICD-10 F84.2, OMIM 312750) je komplexná neurologická porucha postihujúca hlavne dievčatá. Nie je to infekčné ochorenie, neprenáša sa, a
vekom sa z neho pacient nevylieči. Patrí k veľkej skupine vrodených ochorení, ktorého liečba
ešte nie je známa. RS je prítomný už pri pôrode, ale jeho príznaky sa stávajú evidentnými až v
druhom roku života. Postihnutie centrálneho nervového systému (CNS) je ťažkého stupňa a
vedie k plnej závislosti na druhých osobách pri vykonávaní základných životných potrieb.
Prípady výskytu Rett syndrómu u chlapcov sú veľmi zriedkavé nakoľko u chlapcov ochorenie
obvykle predstavuje smrteľnú formu syndrómu spôsobujúcu potrat, narodenie mŕtveho
dieťaťa alebo predčasnú smrť. Pacientky s RTT sa väčšinou dožívajú dospelosti. Ich dĺžka
života je však značne variabilná a do veľkej miery závisí na celkovom zdravotnom stave.
RS je prvá pervazívna vývojová porucha so známou genetickou príčinou. Väčšina
prípadov je spôsobená de novo mutáciami v X-viazanom MECP2 géne. Jeho produktom je
metyl–CpG-väzbový proteín 2, ktorý plní dôležitú úlohu v regulácii génovej expresie a chromatínovej štruktúry. Miera rozšírenia u živo narodených dievčat sa v rôznych krajinách
pohybuje medzi 1:10000 a 1:23000 živonarodených detí ženského pohlavia. Väčšina prípadov
Rettovho sy. predstavuje ojedinelý výskyt bez rodinnej anamnézy [1, 2, 9, 18].
MECP2 gén je dlhý viac ako 75kb a má 4exóny. Génovým produktom je metyl-CpGväzbový proteín 2 (MeCP2), ktorý hrá dôležitú úlohu v regulácii génovej expresie. Doteraz
bolo v MECP2 géne popísaných viac ako 200 rôzných mutácií spôsobujúcich RTT. Sú to
rôzne typy mutácií. Najčastejšie sú to bodové missense alebo nonsense mutácie, ďalej malé
delécie alebo duplikácie. V posledných rokoch pribudli dôkazy aj o veľkých deléciách
postihujúcich jeden alebo viac exónov, poprípade aj celý gén. Skoro u všetkých sa jedná o de
novo mutácie (99,6%), ktoré sú parentálneho germinálneho pôvodu. Väčšina bodových
mutácií vzniká na CpG hotspotoch, deamináciou metylovaného cytozínu: C na T – tranzícia.
Takmer 70% z popísaných mutácií je výsledkom C-T tranzície na CpG hotspotoch génu
MECP2.

Osem najbežnejších missense a nonsense mutácií je zodpovedných skoro za 70%

všetkých mutácií. Okrem týchto, malé delécie a časté delécie na C-konci MECP2 génu dávajú
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ďalších 9% zo všetkých patogénných mutácií. Mutácie sa nachádzajú pozdĺž celej dĺžky génu.
Nedávno boli popísané dlhé delécie (až kilobázy dlhé, v dôsledku ktorých dochádza k strate
celých exónov), u pacientov ktorých dovtedy nenašli žiadné malé mutácie [ 2, 3, 4, 5, 9, 18].
MeCP2 proteín (OMIM: 300005) je základným prvkom pre normálnu funkčnosť
nervových buniek, hlavne pre zrelé neuróny, v ktorých je prítomný vo vysokých koncentráciach. Je dôležitý na vypínanie (represia, silencing) rôzných génov. Takto zabráni prepisu génov, ktoré v nie sú v danom štádiu nevyhnutné pre funkciu bunky. MeCP2 sa viaže na metylovanú DNA, vytvára s inými proteínmi komplex, ktorý vypína génovú expresiu [4, 6, 18].
MeCP2 je proteín zo skupiny MBD (z angl. methyl-CpG binding domain) proteinov,
obsahuje dve funkčné domény:
• Metyl- cytozín- väzbovú doménu (MBD), tvorenú z 85 aminokyselín
• Transkripčnú represorovú doménu (TRD), pozostáva zo 104 aminokyselín
MBD doména vytvára klin, a pripojí sa na metylované CpG ostrovčeky v DNA. TRD
doména reaguje so Sin3A a doplní sa histón-deacetylázami (HDAC). V C-terminálnej časti
proteínu sú neobvyklé repetitívne sekvencie. Na rozdiel od iných proteínov v MBD rodine
MeCP2 je viazaný na X-chromozóm a podlieha X- inaktivácii [3, 7, 18].
Štúdie na myšom modely RTT preukázali, že MeCP2 sa podieľa na silencingu
mnohých tkanivovo- špecifických a imprintovaných génov. Doteraz ale nebola identifikovaná
transkripčná

zmena,

s ktorou

by

bolo

možné

vysvetliť

fenotypové

abnormality

charakteristické pre RTT. V posledných rokoch sa ukazuje, že funkcia MeCP2 je omnoho
komplexnejšia než sa pôvodne predpokladalo. [2, 8, 10,18]
BDNF (OMIM:113505, HomoloGene:7245) je neurotrofický faktor nájdený v mozgu
aj v periférií. Je to proteín, ktorý podporuje prežitie už existujúcich neurónov a povzbudzuje
vývin a diferenciáciu nových neurónov a synapsií v centrálnej a v periférnej nervovej sústave.
Identifikovaný variant Val66Met, pomerne častý vo viacerých populáciách, výrazne vplýva
na funkciu BDNF proteínu
Cieľom práce bola nájsť mutáciu u Slovenských pacientiek s potvrdeným alebo
s podozrením na Rettov syndróm v exónoch MECP2. Jedná sa o dominantné mutácie viazané
na X chromozóm, preto stačí aby bola mutácia v heterozygotnom stave. V druhej časti práce
sme chceli zistiť, ktoré pacientky sú nositeľkami v géne BDNF polymorfizmu Val66Met.
Tento polymorfizmus zhoršuje fenotypický prejav vo viacerých nervovo-vývojových
a neurodegeneratívných ochorení. Výsledkami môžeme pomáhať pri stanovení diferenciálnej
diagnózy.
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Materiál a metódy
Súbor analyzovanej DNA sme získali z DNA banky Katedry molekulárnej biológie
Prírodovedeckej fakulty UK. 10 pacientiek malo potvrdenú diagnózu s RTT a 15 pacientiek
bolo suspektných pre túto chorobu. Všetky pacientky boli zo Slovenska a neboli príbuzné.
Žiaľ 2 vzorky zo súboru potvrdených pacientiek neboli dostatočne kvalitné a nemohli sme ich
podrobiť analýze.
Primery na amplifikáciu exónov MECP2 a BDNF sme navrhovali pomocou voľne
prístupného programu Primer3 [11]. Pomocou „touchdown“ PCR metódy sme namnožili
úseky DNA, úspešnosť reakcie sme potvrdili na separáciou produktov využitím horizontálnej
agarózovej elektroforézy s 3% agarózovým gélom. Produkty sme prečisťovali 20%
polyetylénglykolom, sekvenačnú PCR reakciu sme uskutočnili komerčne dostupnými
produktmi od spoločnosti Applied Biosystems: Big Dye Terminator v 3.1, a Big Dye Buffer
v1.1, v3.1 5x konc. Sekvenačná reakcia bola analyzovaná na genetických analyzátoroch ABI
Prism 3100, a ABI 3730xl taktiež od Applied Biosystems. Na vyhodnotenie sme použili
program ChromasPro v1.5 od Technelysium Pty Ltd. Výsledky sme porovnali s referenčnou
sekvenciou MECP2 génu a databázou mutácií v géne MECP2 [12].

Výsledky
Pomocou sekvenovania exprimovaných častí exónov 2, 3, 4 génu MECP2, sme našli
11 mutácií v 23 vzorkách. 5 mutácií bolo u 4 pacientiek potvrdených RTT, pričom jedna RTT
pacientka mala naraz 2 rôzne mutácie. 6 mutácií sme našli v súbore suspektných dievčat. To
znamená že v tomto malom súbore sme mali úspešnosť 43,5% nájdenia mutácií (10
pacientiek z 23), keď sčítame len potvrdené pacientky s RTT a suspektné dievčatá u ktorých
sme našli mutáciu sa zvyšuje toto čislo na 71,43% (10 z 14 vzoriek), čo koreluje s výsledkami
zo zahraničia pre potvrdené RTT pacientky [13, 14, 15, 16].
Polymorfizmus v géne BDNF sme stanovili vo všetkých vzorkách (viď tabuľku č.:2).
Na nešťastie doposiaľ nemáme k dispozícii kompletný klinický opis všetkých pacientiek,
preto sa v súčasnosti nemôžme vyjadriť ku hypotéze či polymorfizmus Val66Met v géne
BDNF naozaj zhoršuje fenotypický prejav ochorenia [17].
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Tab. 1: Výsledky sekvenovania génu MECP2
Mutácia

Percen

Lokalizácia

to

Mecp2

mutácie

v proteíne

zastúpe
nia
p.T158M,

27,3%

MBD doména

18,2%

MBD doména

9,1%

TRD doména

9,1%

TRD doména

9,1%

MBD doména

, 9,1%

TRD doména

9,1%

TRD doména

9,1%

Medzi MBD a TRD

(c.473C>T)
p.R133C,
(c.397C>T)*
p.P302S,
(c.904C>T)
p.p.G269fs,
(c.806delG)
p.R168X,
(c.502C>T)
p.R294X
(c.880C>T)
p.R306C,
(c.916C>T)
p.T196S,
(c.587C>G)*
Spolu

100%

*Mutácie

T196S a R133C boli prítomné u jednej pacientky naraz, pritom v literatúre také
prípady neboli publikované.

Tab. 2: Výsledky analýzy polymorfizmu V66M v BDNF géne

BDNF

Počet vzoriek

Percento zastúpenia

Val66Val

16

69,6%

Val66Met

5

21,7%

Met66Met

2

8,7%

Spolu

23

100%

Diskusia
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Ako vidieť z tabuľky č. 1 aj keď sme mali malé množstvo vzoriek podarilo sa nám
identifikovať 8 rôznych foriem mutácií v géne MECP2. U 9 pacientiek sme zistili substitúciu
a u jednej deléciu. Z 9 substitúcií bolo 8 tranzícií cytozínu na tymín, čo je spôsobená
metyláciou cytozínu a následnou 5-metylcytozín hydroláciou v CpG hotspotoch, a jedna
transverzia cytozínu na guanín. Deléciou guanínu v pozícií 806 v cDNA vznikla frameshift
mutácia, ktorá ale predčasné ukončenie translácie nespôsobila.
Zaujímavé je, že mutácie spôsobili zmenu prepisu aminokyselín, a to v 5 prípadoch
zahŕňalo arginínové rezíduum v proteíne, pričom sa trikrát zmenila sekvencia proteínu na
cysteín, dvakrát sa vytvoril stop kodón a translácia sa predčasne skončila. Štyrikrát sa zmenil
aj treonín, z toho trikrát na metionín a raz na serín. Keď sa pozrieme do databázy mutácií
DNA väzbového proteínu MeCP2 vidíme, že arginín sa veľmi často mení na inú
aminokyselinu s inými fyzikálno-chemickými vlastnosťami. Arginín obsahuje pozitívne
nabitú bočnú skupinu, čo je ideálne pre väzbu s negatívne nabitými fosfátovými skupinami
DNA, a keď sa zmení arginín na cysteín alebo na podobnú aminokyselinu, väzba na DNA je
oslabená. Je to typické pre arginíny metylcytozín väzobnej domény (MBD) proteínu MeCP2.
Takisto nezmyselné mutácie postihujú skoro vo všetkých prípadoch arginínové reziduá, to
sme potvrdili aj my s našimi výsledkami nonsense mutácií. Dlhšie delécie nie je možné
identifikovať sekvenovaním, čo pravdepodobne vplýva na mierne

nižšiu úspešnosť pri

hľadaní mutácií. Za týmto účelom je potrebné zaviesť inú metódu, napr. MLPA, alebo
komparatívnu hybridizáciu s využitím DNA čipov.
MECP2 gén sa nachádza na konci chromozómu X, v oblasti Xq28. Táto oblasť je
nestabilná a u hemofilikov v dôsledku prítomnosti pseudogénu pre F8 dochádza často k
inverzii celej oblasti. Je možné, že aj takéto zmeny sa odohrávajú u pacientiek, čo taktiež nie
je možné identifikovať sekvenovaním.
Polymorfizmus Val66Met naozaj môže zhoršovať priebeh ochorenia, ale k opisu je
potrebný opis klinických príznakov, čo v našom prípade bolo nedostačujúce.
Záver
Podarilo sa nám u slovenských pacientiek nájsť mutácie sekvenovaním v géne
MECP2. Výsledky sú podobné ako v zahraničí, mutácie ktoré sme zistili sú najčastejšími
mutáciami v databáze. Veľkú časť mutácií však nie je možné nájsť sekvenovaním, keďže sa
jedná o dlhšie delécie úsekov a to aj v intronických oblastiach alebo na C terminálnom konci
ktorá sa už neprekladá do sekvencie proteínu. Príčinou toho, že sa ešte nikdy nepodarilo
u všetkých pacientiek nájsť kauzatívnu mutáciu v géne MECP2, ukazuje na to, že pravdepo79

dobne existuje aj iný gén ktorého abnormálne varianty vedú k vzniku ochorenia.
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Úvod a formulácia cieľa
Svalová

kontrakcia

je

jeden

z najdôležitejších

javov

vyskytujúcich

sa

v eukaryotických organizmoch. Celá ľudská motorika, funkcia srdca a ostatných orgánov je
sprevádzaná kontrakciami svaloviny ako efektora, ktorý odpovedá na stimuly z vonkajšieho
prostredia. Akékoľvek narušenie mašinérie kontrakcie, či už na úrovni kostrového, hladkého
alebo srdcového svalu má za následok ohrozenie existencie organizmu resp. jeho smrť. Po
objasnení mechanizmu svalovej kontrakcie sa začali jednotlivé komponenty bližšie študovať
na fyziologickej a molekulárnej úrovni. Tento prístup by mal odhaliť nielen vzájomné vzťahy
medzi spomínanými komponentami, ale aj intramolekulové interakcie a tým prispieť
k zmierňovaniu symptómov alebo dokonca liečeniu systémových ochorení svalstva.
Táto práca je zameraná na štúdium kľúčových N - koncových domén ryanodínového
receptora 2 (ďalej len RyR2), ktorý je dôležitým komponentom správnej funkcie srdcového
svalu. RyR2 je vápnikový kanál, ktorý je zodpovedný za reguláciu hladiny vápnika v bunke
a tým aj za správnu kontrakciu srdca. Vzhľadom na fakt, že RyR2 sa ako iónový kanál
podieľa na regulácii hladiny Ca2+ v myocytoch, čím zabezpečuje pravidelnú kontrakciu
srdcového svalu, je objektom vedeckého štúdia ako zaujímavý terapeutický objekt. Je to
veľký homotetramér (každá podjednotka pozostáva z ~ 5000 aa), ktorý je lokalizovaný
v membráne

sarkoplazmatického

retikula.

Mapovanie

N-koncovej

časti

ľudského

ryanodínového receptora 2 ukázalo prítomnosť viacerých potenciálnych mutačných miest,
ktorých mutácie boli pozorované u pacientov s genetickými ochoreniami CPVT a ARDV/C 2
[1]. Súčasne bola vyslovená predpoveď, že N-terminálna a centrálna oblasť navzájom
interagujú a v tomto stave stabilizujú zatvorenú konformáciu RyR2 [2]. Preto hlavným
cieľom našej práce bola izolácia a purifikácia vybraných fragmentov z N – terminálnej oblasti
RyR2, samotných, ako aj vo fúzii s partnermi ako NusA proteín a tioredoxín v čo najčistejšej,
rozpustnej, monomérnej forme vhodnej pre kryštalizáciu a štrukturálne štúdie.
Moja práca spočívala najmä v:
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• príprave rekombinantných pET expresných vektorov (pET 50b_RyR2_NusA_409606, pET 28a_RyR2_409-606 a pET 32a_RyR2_Trx_384-606) pre nadexpresiu
príslušných polypeptidov s prípadnou modifikáciou vo vhodnom produkčnom
bakteriálnom kmeni.
• nadexpresii

príslušných

polypeptidov

(RyR2_409-606,

RyR2_NusA_409-606,

Trx_384-606) vo vhodnom produkčnom bakteriálnom kmeni (E.coli BL21 (DE3)).
• optimalizácii izolácie a purifikácie príslušných polypeptidov.
Materiál a metódy
Použité bakteriálne kmene E. coli
BL21 (DE3) F – dcm ompT hsdS(rB – mB –) gal λ(DE3 [lacI lacUV5-T7 gene 1 ind1
sam7 nin5]) (Novagen, USA)
TG1 supE thi-1 ∆(lac-proAB) ∆(mcrB-hsdSM)5 (rK– mK–) [F´ traD36 proAB
lacIqZ∆M15] (Novagen, USA)
Expresné a klonovacie vektory
pET 50b, pET 28a a pET 32a (Novagen, USA), pGEM (Promega, USA)
Pri príprave vhodného rekombinantného expresného vektora v rámci pET expresného
systému pre nadexpresiu fragmentov RyR2 409-606, NusA_409-606, Trx_384-606 sme
postupovali štandardným spôsobom, podľa protokolu alebo odporúčania výrobcu. Nami
využité expresné vektory pET expresného systému využívajú vysoko špecifickú väzbu T7
RNA polymerázy do oblasti T7 promótora, čím sme dosiahli vysokú transkripciu
rekombinantného DNA fragmentu a následne úspešnú nadexpresiu cieľového polypeptidu.
Najlepšia expresia bola dosiahnutá pri teplote 18 – 20 ºC v kombinácii s vhodnou
koncentráciou indukčného činidla (IPTG) a dĺžkou expresie (0,5 - 1 mmol.dm-3 – 4 hod., 10
µmol.dm-3 – 15-17 hod.).
Purifikácia fragmentov bola robená metódou IMAC vo vhodnom objeme HISSelectTM niklového afinitného nosiča (Sigma Aldrich, USA). Pre výber správneho detergentu
pre solubilizáciu cieľových polypeptidov sme použili kombináciu prístupu IMAC a
JBsolution detergentového testovacieho kitu (Jena Bioscience, GER). Monomérna forma bola
detegovaná pomocou gélovej fitrácie na kolónach Superose 12 a Superdex 75. Čistota vzorky
bola overená SDS PAGE s príslušnými koncentráciami polyakryamidového gélu [2].
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Výsledky a diskusia
Bioinformatickou analýzou pomocou databázy Pfam [3], ktorá bola spresnená
predikciou elementov sekundárnej štruktúry a porovnaním aminokyselinových sekvencií
RyR2 so sekvenciami IP3R so známou terciárnou štruktúrou boli navrhnuté úseky Nterminálnej oblasti RyR2 (384-606, 409-606), zahŕňajúce časť jednej resp. dvoch N –
terminálnych domén, Obr. 1, [4].

Obr. 1: Zobrazenie doménovej distribúcie N-terminálnej oblasti 1-759 ľudského RyR2 pod2a
Pfam databázy. Predikcia indikuje prítomnosť domén Ins145_P3_rec, MIR, RIH a časť
domény SPRY. Mutácie podieľajúce sa na ARDV2 a CPVT1 sú vzynačené. LIZ - leucínizoleucínový zips, SP1 – spinofilín, PP1 - proteín fosfatáza 1. Umiestnenie LIZ, SP1 a PP1 je
podľa Yano a kol., 2005.
Už samotný pohľad na aminokyselinovú sekvenciu 409 – 606 poukazoval na
prítomnosť viacerých hydrofóbnych aminokyselín čo vytvára

predpoklad nestability

monomérnej formy a posun rovnováhy ku vzniku oligomérov alebo oligomérnych agregátov.
Preto sme sa rozhodli využť fúziu RyR2 fragmentov s NusA proteínom (409-606)
a tioredoxínom (384-606), ktoré zlepšili solubilitu tohto fragmentu. Okem toho sme testovali
aj vplyv viacerých aditív, glycerolu a rôznych detergentov. Ako hlavný purifikačný krok sme
použili IMAC s Ni2+ resp. Co2+ afinitným nosičom. Najlepší výsledok pri izolácii fragmentu
RyR2 NusA_409-606 sme dosiahli s pridaním neiónového detergentu Tween20, ktorý zvýšil
solubilitu tohto fragmentu. Získali sme ~ 40 % solubilnej monomérnej formy fragmentu
RyR2 NusA_409-606. Dôležitosť prítomnosti fúzneho partnera sa ukázala pri izolácii
samotného fragmentu RyR2 409-606. Tento polypeptid bol rozpustný iba v prítomnosti
vybraných detergentov (Sulfobetaín14, Sacharóza monolaurát, Tween20). Podarilo sa nám
získať iba ~ 10 % monomérnej formy v tlmivom roztoku s 1% Tween-om 20. Preto sme
v ďalšom kroku predĺžili uvedený konštrukt na N - konci a exprimovali sme úsek RyR2 384606 samostatne, ako aj vo fúzii s tioredoxínom. U konštruktu s tioredoxínom sme
zaznamenali veľmi dobrú expresiu. Izolované fragmenty boli prítomné v rozpustnej frakcii aj
bez prítomnosti detergentu. Najvyššie množstvo solubilnej, monomérnej bielkoviny (~ 30 %)
sme získali z konštruktu RyR2 Trx_384-606 pri izolácii s 5% glycerolom. Ďalšie experimenty
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ukázali pozitívny vplyv 7mM β- merkaptoetanolu (vytvára redukčné prostredie) a rovnako
sme znížili koncentráciu Tween 20 na 0,1%, čím sme znížili tvorbu nežiadúcich
detergentových miciel.

Záver
1. Pripravili sme rekombinantné expresné vektory s inzertmi RyR2 génu kódujúcimi
oblasti 384-606 a 409-606 (Tab. 1). Správnosť každého konštruktu bola overená
sekvenovaním.

Tab. 1: Pripravené rekombinantné konštrukty RyR2.
Expresný vektor

Štiepenie
BamHI/Sal1
pET 50b
Nco1/BamHI
pET 28a
Nco1/BamHI
pET 32a
*Bauerová-Hlinková a kol., 2010

Exprimovaný polypeptid
NusA_409-606*
409-606
Trx_384-606

2. Optimalizovali sme podmienky expresie cieľových polypeptidov z génu ľudského
ryanodínového receptora 2. Zistili sme, že nevyhnutnou podmienkou dobrej expresie
rekombinantných polypeptidov NusA_409-606 v pET 50b, 409-606 v pET 28a,
Trx_384-606 v pET 32a do cytoplazmy buniek E. coli BL21 (DE3) je nízka teplota
(18 – 20 ºC) v kombinácii s nízkou koncentráciou IPTG a optimálnym časom
expresie.

3. Podarilo sa nám izolovať a purifikovať cieľové fragmenty RyR2 NusA_409-606, 409606, Trx_384-606 pomocou IMAC.

4. Pomocou vhodných detergentov a iných aditív vo vhodnej koncentrácii, sme dosiahli
čiastočnú stabilitu a rozpustnosť izolovaných RyR2 polypeptidov.
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RNA interferencia namierená voči NS1 a NEP proteínom inhibujúcich replikáciu
vírusu chrípky typu A
Petra Borovská, Martina Ficová, Darina Svetlíková, Tatiana Betáková
Slovenská akadémia vied, Virologický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava,
Slovensko, petra.borovska@savba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Vírusy chrípky typu A, ktoré napádajú nielen ľudí, ale aj zvieratá patria do čeľade
Orthomyxoviridae. Vírusový genóm pozostáva z 8 segmentov ssRNA negatívnej polarity,
ktoré kódujú 12-13 proteínov. Z toho je 8 štruktúrnych proteínov: polymerázový proteín PB1,
polymerázový proteín PB2, polymerázový proteín PA, hemaglutinín (HA), nukleoproteín
(NP), neuraminidáza (NA), jadrový exportný proteín (NEP), matrixový proteín M1 a M2
proteín. Medzi neštruktúrne proteíny patria NS1 a PB1-F2 (Obr. 1).

NA
HA
PB1, PB2, PA
NEP
RNA, NP
M1
M2
lipidová
membrána
Obr. 1: Štruktúra vírusu chrípky typu A. Obal viriónu je tvorený výbežkami hemaglutinínu
(HA) a neuraminidázy (NA). Do obalu je vložený transmembránový proteín M2.
Ribonukleoproteínový komplex pozostáva z vírusového RNA segmentu asociovaného
s nukleoproteínom (NP) a tromi polymerázovými proteínmi (PA, PB1 a PB2). Matrixový
(M1) proteín je asociovaný s ribonukleoproteínom aj s lipidickým obalom.
Chrípkové vírusy sa šíria kvapôčkovou infekciou a do ovzdušia sa dostávajú pri
kašlaní alebo kýchaní. Prirodzená obrana ľudského organizmu proti vírusovej infekcii je
zablokovaná NS1 proteínom, ktorý inhibuje vrodenú imunitnú odpoveď človeka, vrátane
interferónovej imunitnej odpovede a apoptózy infikovaných buniek [1] (Obr. 2).
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Obr. 2: Schématické znázornenie funkcie NS1 proteínu v infikovaných bunkách. (a)
Obmedzuje indukciu IFN-β. (b) Inhibuje antivírusové proteíny: dsRNA-dependentnú
proteínkinázu R (PKR) a 2´5´-oligoadenylátsyntetázu (OAS)/Rnáza L. (c) Blokuje maturáciu
bunkových mRNA. (d) Zosilňuje transláciu vírusovej mRNA. (e) Aktivuje fosfátkinázu
(PI3K), čím blokuje apoptotickú odpoveď hostiteľského organizmu [2].
Primárnou metódou používanou na prevenciu proti chrípke je vakcinácia. Základom
pre výber vhodných kmeňov, ktoré každoročne tvoria zloženie vakcíny je antigénna
charakteristika kmeňov cirkulujúcich v populácii, pretože chrípkové vírusy podliehajú
antigénnemu driftu, čím dochádza k antigénnym zmenám v rámci jedného subtypu vírusu
chrípky. Antigénny drift je zodpovedný za každoročné epidémie, ktoré postihujú 3 až 5
miliónov ľudí, z ktorých 300 000 až 500 000 zomrie.
Druhou metódou na liečbu a prevenciu proti chrípke je antivírusová terapia. Doposiaľ
sú známe štyri antivírusové liečivá: Amantadin, Rimantadin, Oseltamivir a Zanamivir. Všetky
tieto liečivá majú množstvo negatívnych vlastností, ktoré obmedzujú ich používanie. Sú to
predovšetkým vedľajšie nepriaznivé účinky na organizmus, obmedzenie alebo zákaz
používania u ľudí s niektorými zdravotnými ťažkosťami, neúčinnosť na určité subtypy vírusu
chrípky typu A, prípadne neúčinnosť pre typ B a C a v neposlednom rade vznik rezistentných
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vírusových mutantov. Preto vedci neustále pracujú na vývoji nových, účinnejších a najmä
univerzálnejších liečiv proto chrípke.
Novú generáciu v boji proti chrípkovým vírusom predstavujú siRNA. Sú to 19 - 26 nt
dlhé dvojvláknové RNA, ktoré zabezpečujú posttranskripčný génový „silencing“.
Výsledky z doterajších výskumov ukazujú, že siRNA namierené voči rôznym oblastiam vírusového génomu majú inhibičný účinok na replikáciu viacerých subtypov vírusu
chrípky typu A. siRNA namierené voči NP a M2 proteínu inhibovali replikáciu vírusu chrípky
typu H1N1 a H9N2 [3]. siRNA namierené voči PA proteínu inhibovali replikáciu vírusu
H5N1 [4, 5]. Taktiež je dokázané, že siRNA majú inhibičný účinok in vivo aj in vitro [4, 5].
Cieľom našej práce bolo otestovať inhibičný účinok nami navrhnutých siRNA, ktoré
sú namierené voči NS génu vírusu chrípky typu A.

Materiál a metódy
Bunková línia a vírus
MDCK – bunky pochádzajúce z obličiek psa (Canis Familiaris). Predstavujú stabilizovanú adherentnú bunkovú líniu s morfológiou epitelu. MDCK boli kultivované v médiu
DMEM (Dulbeccom modifikované Eaglovo médium) s 10% Foetal Calf Serum so 40 µg.cm-1
penicilínu/streptomycínu a 2 mmol.dm-1 L-glutamínu. Kultivácia prebiehala v termostate pri
37°C a 5% CO2.
Vírus A/PR/8/34 (H1N1) - kmeň vírusu chrípky typu A sme namnožli v alantoickej
tekutine kuracích emryí. Následne sme ho otitrovali plakovou titráciou na MDCK bunkách
a určili sme jeho infekčný titer.
Príprava plazmidov nesúcich siRNA voči NS génu vírusu A/PR/8/34
Zo sekvencie NS génu sme navrhli oligonukleotidy, ktoré sme pomocou kitu
siSTRIKE U6 Hairpin Cloning System hMGFP naklonovali do vektora psi STRIKE hMGFP
pod U6 promótor. Konštrukty 463, 239 a 375 sú namierené iba voči NS proteínu. Konštrukty
593 a 705 kódujú oblasť NS génu, ktorá je spoločná pre NS1 proteín aj NEP proteín (viď.
príspevok Ficová et al., 2010).
Overenie expresie siRNA
MDCK bunky založené na krycích sklíčkach sme transfekovali rôznymi koncentráciami plazmidovej DNA: 1; 1,5; 2 a 3 µg. Po 24 hodinovej inkubácii sme bunky zafixovali
4% paraformaldehydom. Po premytí vo fyziologickom roztoku pH 7,2 sme sklíčka fixovali na
podložné sklíčka v roztoku Fluorescein-FragEL MOunting Media - Oncogene. Následne sme
bunky pozorovali pod fluorescenčným mikroskopom (viď. príspevok Ficová et al., 2010).
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Transfekcia buniek MDCK
Bunky sme transfekovali rekombinantným eukaryotickým expresným vektorom
s príslušnou naklonovanou siRNA. Na transfekciu sme použili HeLa Transfection
reagent/DNA lipokomplex, ktorý sme zmiešali s OPTI-MEMR I + Gluta MAX-I médiom
v pomere doporučnom výrobcom. Po 15 minútovej inkubácii pri laboratórnej teplote sme do
zmesi pridali plazmidovú DNA (siRNA) a inkubovali ďalších 15 minút. Reakčnú zmes sme
následne pridali k MDCK bunkám založeným na 24 jamkovej platničke.
Infekcia buniek vírusom A/PR/8/34
MDCK bunky založené na 24 jamkovej platničke sme infikovali vírusom A/PR/8/34 a
inkubovali sme ich v termostate pri 37°C a 5% CO2. Po hodinovej inkubácii sme bunky
premyli fyziologickým roztokom pH 7,2. Následne sme pridali bezsérové DMEM médium
s prídavkom1 µl trypsínu v koncentrácii 2% (v/w).
Plaková titrácia
MDCK bunky založené na 24 jamkovej platničke sme infikovali odobratou suspenziou
z predchádzajúceho pokusu, ktorú sme riedili 5-kovým riedením. Po hodinovej infekcii sme
bunky opláchli fyziologickým roztokom pH 7,2 a pridali sme médium s metylcelulózou. Po
72 hodinách sme pod mikroskopom pozorovali vznik plakov, ktoré sme následne farbili
Karbol-Fuchsínom.

Výsledky a diskusia
Podľa postupu uvedeného v materiáloch a metódach sme pripravili plazmidovú DNA
nesúcu špecifické sekvencie namierené voči mRNA NS génu vírusu chrípky typu A/PR/8/34.
Pomocou fluorescenčnej metódy sme určili vhodnú koncentráciu plazmidovej DNA
používanej pri ďalších pokusoch, pričom sme bunky transfekovali 1; 1,5; 2 a 3 µg DNA.
Z výsledkov vyplynulo, že najviac transfekovaných buniek sme získali použitím 2 µg DNA, a
preto sme sa rozhodli v našich experimentoch používať plazmidovú DNA v takejto
koncentrácii (viď. príspevok Ficová et al., 2010).
Následne sme plakovou titráciou na MDCK bunkách určili infekčný titer vírusu
A/PR/8/34 1:2000 a ako titer používaný v ďalších experimentoch 1:500.
Účinnosť RNA interferencie pripravených siRNA konštruktov sme testovali na
MDCK bunkách. Pri pokusoch sme bunky najskôr infikovali vírusom A/PR/8/34 v rôznych
časových intervaloch (12, 14 a 24 hod.) a potom sme ich 24 hod. tranfekovali jednotlivými
siRNA konštruktami: 463, 375, 239, 593, 705. Po transfekcii sme odobrali z buniek médium
a titer namnoženého vírusu sme následne určili plakovou titráciou. Z výsledkov sme zhotovili
90

grafy, ktoré ukazujú účinok nami pripravených konštruktov na replikáciu vírusu chrípky
A/PR/8/34.
Na Obr. 3 je vidieť, že po 12 hod. infekcii zaznamenal najlepší inhibičný účinok na
replikáciu vírusu chrípky A/PR/8/34 konštrukt 593. O niečo slabší inhibičný účinok mal
konštrukt 705. Ostatné konštrukty nemali vplyv na replikáciu vírusu chrípky, pretože titer
vírusu sa v porovnaní s pozitívnou kontrolou takmer neznížil.

12 hod. infekcia + 24 hod. transfekcia

Titer vírusu PR/8 PFU/ml krát 106
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Obr. 3: RNA interferencia na MDCK bunkách transfekovaných siRNA konštruktami 12 hod.
po infekcii vírusom A/PR/8/34. PK – pozitívna kontrola vírusu neovplyvnená siRNA.
Titer vírusu PR/8 je uvádzaný v danej hodnote krát 106.
Po 24 hodinovej infekcii bol v porovnaní s pozitívnou kontrolou vírusu zaznamenaný
pokles replikácie chrípkového vírusu pôsobením všetkých siRNA konštruktov. Rovnako ako
pri 12 hodinovej infekcii, tak aj tu mal dobrý inhibičný účinok konštrukt 705. V porovnaní
s predchádzajúcimi výsledkami klesol titer výrazne aj u konštruktov 463 a 239. Naopak nárast
titra vírusu A/PR/8/34 nastal po trasfekcii konštruktom 593 (Obr. 4).
V obidvoch experimentoch preukázali najlepší inhibičný účinok konštrukty 593 a 705
namierené voči oblasti NS génu, ktorá je spoločná pre NS1 proteín aj NEP proteín. Ostatné
konštrukty namierené iba voči NS1 proteínu mali slabší účinok.
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24 hod. infekcia + 24 hod. transfekcia
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Obr. 4: RNA interferencia na MDCK bunkách transfekovaných siRNA konštruktami 24 hod.
po infekcii vírusom A/PR/8/34. PK – pozitívna kontrola vírusu neovplyvnená siRNA.
Titer vírusu PR/8 je uvádzaný v danej hodnote krát 106.
Záver
Pripravili sme siRNA konštrukty namierené voči NS génu vírusu chrípky. Najlepší
inhibičný účinok na replikáciu chípkového vírusu A/PR/8/34 po 12 hod. infekcii a následnej
transfekcii zaznamenali konštrukty 593 a 705. Po 24 hod. infekcii sa potvrdila dobrá inhibičná
účinnosť konštruktu 705.
Z výsledkov vyplýva, že siRNA namierené voči NS génu vírusu chrípky sú schopné
posttranskripčného génového „silencingu“, čím je blokovaná replikácia vírusu chrípky. Avšak
naďalej budeme dané konštrukty testovať a sledovať ich preventívny aj terapeutický účinok
na chrípku.
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Korelácia biologických vlastností myšacích herpetických vírusov
s ich adaptáciou na bunkové kultúry
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Úvod a formulácia cieľa
Herpetické vírusy ľudí patria do veľkej čeľade Herpesviridae, ktorá zahŕňa okolo 200
druhov vírusov cicavcov, vtákov, plazov a bezstavovcov. Delí sa na podčeľade Alpha-, Betaa Gammaherpesvirinae.
Do podčeľade Gammaherpesvirinae sa zaraďujú lymfotropné vírusy, ktoré sú schopné
navodiť latentnú infekciu, počas ktorej je vírusový genóm v jadre hostiteľskej bunky prítomný
vo forme epizómu, a k replikácii nukleovej kyseliny vírusu nedochádza [1]. Pri produktívnej
infekcii sa vyznačujú relatívne dlhším cyklom replikácie v porovnaní s alfaherpesvírusmi.
Dôležitým znakom neproduktívnej infekcie lymfoidných buniek je ich schopnosť navodiť
imortalizáciu a indukovať expresiu rozličných receptorov, v dôsledku čoho dochádza k lymfoproliferatívnym procesom. [2]. Medzi najvýznamnejších predstaviteľov ľudských gamaherpesvírusov patrí vírus Epsteina a Barrovej (EBV) a vírus asociovaný s Kaposiho sarkómom
(KSHV).
EBV je najlepšie preštudovaným zástupcom podčeľade Gammaherpesvirinae. Je rozšírený takmer u 97% ľudskej populácie a má onkogénny potenciál [3]. Je spájaný hlavne
s nádorovými ochoreniami ako nazofaryngeálny karcinóm, Burkittov lymfóm, Hodgkinova
choroba, posttransplantačnými lymfoproliferatívnymi lymfómami a rozličnými typmi Tbunkových lymfómov. V našich zemepisných šírkach spôsobuje nenádorové ochorenie
infekčnú mononukleózu [4]. Keďže EBV je druhovo špecifický a nemnoží sa na bežných
bunkových líniách, na in vivo a in vitro analýzy je používaný myšací herpetický vírus (MHV).
MHV bol izolovaný v roku 1976 na Slovensku v okolí Bratislavy z dvoch druhov
drobných myšovitých hlodavcov: Myodes glareolus (izoláty MHV 60, 72 a prototypový kmeň
68) a Apodemus flavicollis (izoláty MHV 76 a 78). O deväť rokov neskôr sa z pľúc
séropozitívneho Apodemus flavicollis podarilo na území Čiech izolovať ďalší kmeň MHVŠumava [5]. V roku 1993 sa v inej lokalite Slovenska izolovali dva izoláty MHV-4556 a 5682
[6]. Na základe afinity k nervovým bunkám Gasserovho ganglia a širokému spektru
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hostiteľov bol MHV pôvodne zaradený do podčeľade Alphaherpesvirinae, neskôr však na
základe molekulárnej analýzy jeho genómu bol preradený do podčeľade Gammaherpesvirinae
[7, 8]. V súčasnosti je MHV nenahraditeľným modelom pre štúdium biologických,
patogenetických a molekulárnych vlastností EBV ako aj ostatných lymfotropných
gamaherpesvírusov.
Cieľom predloženej práce bude zistiť vplyv dlhodobého pasážovania vybraných
izolátov MHV na ich biologické vlastnosti: rýchlosť množenia na bunkovej kultúre, formu
cytopatického efektu (CPE), titer vírusu, tvorbu plakov a cytomorfológiu infikovaných
buniek.

Materiál a metódy
MHV-68: (prototypový kmeň) je doposiaľ najlepšie prebádaný zo všetkých izolátov.
In vivo je schopný navodiť latentnú infekciu v slezine infikovaných myší, ako aj v iných
lymfoidných orgánoch. In vitro sa efektívne replikuje v rozličných bežných kontinuálnych
bunkových líniách [9].
MHV-76: je delečným mutantom MHV-68. Chýbajú mu štyri špecifické gény (M1M4) a 8 vírusových t-RNA sekvencií na 5’ konci genómu. S MHV-68 má podobné niektoré
biologické charakteristiky ako rast v podmienkach in vitro, navodenie produktívnej infekcie
v pľúcach, a navodenie a udržania latencie v B lymfocytoch. V in vivo podmienkach je však
MHV-76 v porovnaní s MHV-68 menej patogénny [10, 11].
MHV-Š: je onkogénny gamaherpesvírus, ktorý slúži ako model pre štúdium
patogenézy a imunológie ľudských gamaherpesvírusov [12]. Bol izolovaný z geograficky
odlišnej oblasti v Čechách. Okrem podobnosti s ostatnými izolátmi boli imunoanalýzou
dokázané medzi nimi určité antigénové odlišnosti [13].
MHV-4556: bol izolovaný z mozgu Apodemus flavicollis spolu s MHV-5682 v roku
1993. Zistilo sa, že krížovo reaguje s MHV-72 v imunoprecipitačnej reakcii a zabíja cicajúce
myši po intracerebrálnej a intraperitoneálnej inokulácii [6].
VERO: epiteliálna bunková línia derivovaná v roku 1960 Yasumurom a Kawakitom
na Univerzite v Chibe v Japonsku z tkaniva obličky zdravej dospelej africkej zelenej opice
[14].
Titrácia vírusu: kvantitatívne stanovenie infekčného vírusu vo vyšetrovanej vzorke.
Plaková titrácia vírusu: bunková línia infikovaná desiatkovým riedením príslušného
vírusového izolátu je po adsorbcii vírusu zaliata karboxymetylcelulózou (CMC). Vírus je tak
nútený šíriť sa z bunky, v ktorej sa prvotne rozmnožil do blízkych susedných buniek. Po
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inkubácii a zafarbení takto infikovanej bunkovej kultúry sa miesta, v ktorých sa vírus množil
javia ako biele ložiská – plaky. Podľa počtu plakov v súvislosti s riedením vírusu sa matematickým postupom stanoví titer vírusu v PFU/ml.
Cytomorfologické farbenie preparátov: bunková línia vyrastená na sklíčkach a
infikovaná jednotlivými izolátmi MHV sa po vytvorení CPE fixuje a následne farbí farbiacou
radou hematoxylín-eozín.

Výsledky a diskusia
Na štúdium korelácie vlastností myšacích herpetických vírusov v súvislosti s ich
adaptáciou na bunkové kultúry sme použili vybrané izoláty MHV ( prototypový kmeň MHV68, delečný mutant MHV-76 a MHV-Šumavu). Tieto vírusy boli používané v rôznych in vitro
štúdiách, počas ktorých prešli množstvom pasáží, v priebehu ktorých sa adaptovali na
bunkové kultúry. My sme sa zamerali na ich biologické vlastnosti, ktoré sme demonštrovali
s vlastnosťami nového izolátu MHV-4556, ktorý bol po izolácii lyofilizovaný a uchovávaný
v zmrazenom stave až dodnes, preto ho môžeme označiť ako neadaptovaný vírus.
Pred použitím bol MHV-4556 rozpustený a následne prenesený na VERO bunkovú
kultúru. V prvých dvoch pasážach sa CPE nevytvoril, v tretej došlo k úplnému zlyzovaniu
bunkovej jednovrstvy. Preto môžeme povedať, že MHV-4556 potreboval 2 slepé pasáže nato,
aby sa adaptoval na bunkovú kultúru.
Najprv sme sa zamerali na porovnanie rýchlosti množenia a formu CPE, kde sme
zaznamenali prvé odlišnosti v rámci izolátov. Kým MHV-4556 3. deň po infekcii (dpi)
vytvoril totálny CPE na použitej VERO bunkovej línii, u ostatných

izolátov, ako aj

u prototypového kmeňa sa objavili iba prvé príznaky infekcie na kultúre. Totálny CPE
vytvorili na 5. až 6. dpi. Forma CPE izolátu MHV-4556 bola taktiež odlišná. Kým MHV-68,
76 a Šumava vytvorili typické ložiská so zaokrúhlenými a nafúknutými bunkami,
u neadaptovaného izolátu sa CPE prejavil celoplošným zaokrúhlením buniek.
Titráciou sme zistili, že delečný mutant ako aj prototypový kmeň mali rovnaký titer
a síce 106 TCID50/ml, kým izolát MHV-Šumava ho mal 105 TCID50/ml. MHV-4556 sme
titrovali v prvej, druhej aj tretej pasáži, pričom sme zaznamenali nárast infekčného titra
o jeden logaritmus, z 107 TCID50/ml v prvej pasáži na 108 TCID50/ml v druhej a tretej pasáži.
Tieto zistenia sme potvrdili použitím metódy plakovej titrácie, pri ktorej sme získali identické
výsledky titrov v PFU/ml.
Cytomorfologickým farbením sme v infikovaných bunkách pozorovali prejavy CPE.
U adaptovaných vírusov to boli prevažne Cowdryho jadrové inklúzie s bielym ohraničením
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[obr. 1]. MHV-4556 sa prejavil hlavne zaokrúhľovaním a zhlukovaním buniek [obr. 2].
Typické jadrové inklúzie sa u tohoto izolátu vyskytovali len veľmi zriedkavo. Pravdepodobne
to súvisí s rozličným spôsobom množenia jednotlivých izolátov. MHV-4556 poškodzuje
bunky veľmi rýchlo, a preto v nich pravdepodobne nezotrváva dostatočne dlho nato, aby sa
vytvorili inklúzie.

Obr. 1: Typické ložisko s rozrušením bunkovej jednovrstvy, v inf. bunkách sú viditeľné
jadrové inklúzie s bielym ohraničením, VERO bunky inf. MHV-68

Obr. 2: Zhlukovanie a zaokrúhľovanie VERO bunkiek inf. MHV-4556
Záver
Z uvedených výsledkov, ako aj z práce Kresákovej (1978) vyplýva, že infekčný titer
MHV sa adaptáciou na bunkový systém zvyšuje z počiatočných hodnôt – 102-104 TCID50/ml
na 104,5TCID50/ml po 12 pasážach [15] a 105-106TCID50/ml po dlhodobom pasážovaní.
Výnimkou je izolát MHV-Šumava, čo potvrdila aj práca Maksimovej (2002), ktorá
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zaznamenala pokles infekčného titra z hodnôt 109-1011TCID50/ml na 108 TCID50/ml [16],
neskôr na 105 TCID50/ml.
MHV-4556 sa od spomínaných izolátov odlišuje najmä tým, že sa roky uchovával
v lyofilizovanom stave, čo sa mohlo prejaviť rýchlosťou množenia, formou CPE, výškou titra,
ako aj cytomorfológiou, ktorú v práci opisujeme. Zodpovedať otázku, aký vplyv má na vírusy
dlhodobé pasážovanie na bunkovej kultúre je cieľom ďalších štúdií.
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Úvod a formulácia cieľa
Schopnosť buniek detegovať a rozpoznávať hustotu populácie v ktorej sa nachádzajú
a týmto spôsobom koordinovať ich ďalší vývoj sa označuje ako quorum-sensing [1]. Tento
proces sa uskutočňuje sekréciou a detekciou samoindukčných molekúl, ktoré sa hromadia
v závislosti od hustoty populácie. Vlastnosti populácie, ktoré podliehajú quorum-sensing sú
priľnutie na povrch biotických a abiotických materiálov [2], produkcia extracelulárnej matrix
[3], sporulácia [4], kompetícia [5], bioluminiscencia [6] a expresia faktorov virulencie [7, 8,
9]. Quorum-sensing predstavuje mechanizmus bunkovej komunikácie u baktérií a kvasiniek,
a taktiež sa javí ako dôležitý fenomén vo formovaní biofilmu [10]. Tyrosol a farnesol sú
molekuly, ktoré sprostredkúvajú bunkovú komunikáciu u kvasinky Candida albicans. Ich
účinok spočíva v stimulácii a inhibícii morfologickej premeny z kvasinkovej formy na hýfy
[11].
Cieľom týchto experimentov bolo dokázať vplyv farnesolu a tyrosolu na tvorbu biofilmu u Candida albicans, charakterizovať morfológiu biofilmu pomocou konfokálneho mikroskopu počas expozície týmito molekulami a študovať expresiu vybraných génov, ktoré sú
významné pre biofilm pod vplyvom farnesolu a tyrosolu. Prvý pokus bol zameraný na tvorbu
biofilmu, ku ktorému boli pridávané rôzne koncentrácie farnesolu a tyrosolu v čase 0 h a po
1,5 h. Morfológia maturovaného fungálneho biofilmu sa po 48 h expozícii quorum-sensing
molekulami sledovala konfokálnym mikroskopom a zaznamenala sa jeho štruktúra. Ďalší
pokus bol zameraný na štúdium zmien expresie génov: ERG9, CSH1 a TUP1 metodikou
Real-time PCR. V tomto experimente bola celková RNA izolovaná z biofilmu po 1.5, 24 a po
48 hodinách. Ako kontrolý gén bol zvolený ACT1.

Materiál a metódy
Kmene. Pre všetky pokusy bol použitý štandardný kmeň Candida albicans SC5314.
Kmeň bol kultivovaný na pevnom YPD médiu pri 28°C. Následne bol tento kmeň naočkovaný do tekutého YNB média s obsahom 0,9% D-glukózy a kultivovaný 16h pri 37°C za
intenzívneho trepania, aby sa dosiahla exponenciálna fáza.
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Biofilm bol pripravený z inokula kultivovaného v tekutom YNB médiu s obsahom
0,9% D-glukózy, aminokyselín, pH 5,6. Na tvorbu biofilmu boli použité plastové disky
s priemerom 13mm (Sarstedt, Germany), na ktorých sa vyvíjal biofilm v 6-jamkovej polystyrénovej platničke 48 h pri 37°C. Po 48 h bol maturovaný biofilm pozorovaný konfokálnym
laserovým mikroskopom a zaznamenala sa jeho morfológia. Bola použitá modifikácia metódy
podľa Li et al. (2003) [12].
Konfokálna mikroskopia. Na sledovanie štruktúry 48 h biofilmu bol použitý konfokálny laserový mikroskop (ZEISSN LSM 510 META, USA). Vizualizácia bola uskutočnená
pomocou zelenej fluoroscenčnej farbičky rodamín 123 TMRM a červenej farbičky tetrametyl
rodamín metyl ester, perchlorát (TMRM, Invitrogen, USA).
Izolácia RNA. Biofilm bol pripravený podľa predchádzajúcej metodiky, ale bez plastových diskov. Biofilmu zoškrabaný z polystyrénového povrchu bol použitý na izoláciu
celkovej RNA kitom (Qiagen RNeasy Mini Kit, USA). Množstvo vyizolovanej RNA bola
stanovené spektrofotometricky nanodropom. RNA bola následne ošetrená a overená elektroforézou.
Prepis do cDNA. Na prepis do cDNA sa použilo 1µg RNA do konečného objemu 50
µl. Prepis bol urobený kitom (Taqman, Applied Biosystems, USA) v reakčnej zmesi: 10x RT
buffer: 5 µl, MgCl2 (25mM): 11 µl, deoxy NTPs mixture (25mM): 10 µl, Random Hexamers
(50 µM): 2,5 µl, Rnase Inhibitor (20U/ µl): 1 µl, Reverse Transcriptase: 1,25 µl. Zmes sa
doplnila do konečného objemu deionizovanou vodou.
Real-time PCR metodika sa použila pre stanovenie expresie génov ERG9, CSH1,
TUP1 a kontrolného génu ACT1. . Pripravila sa reakčná zmes pozostávajúca zo Sybr Green
(SYBR Green qPCR Mastermix 2x, Fermentas): 12,5 µl, R primer (10 pmol): 0,6 µl, F primer
(10 pmol): 0,6 µl. Celý objem sa doplní deionozovanou vodou ošetrenou nukleázami do
výsledných 17,5 µl. Tákýto objem reakčnej zmesi sa následne napipetoval do každej jamky
v 3 paralelkách, ku ktorým bola pridaná zriedená cDNA (riedenie 1:10) do konečného objemu
25 ul na jednu jamku. Farbička Sybr Green bola získaná ako zmes Sybr Green a polymerázy.
Reakcia prebiehala v nasledovných cykloch: 95°C 15min, 95°C 15sec, 60°C 1min 40x,
disociačný stupeň: 95°C 15sec, 60°C 15 sec, 95°C 15sec. Počas reakcie sa meral fluorescenčný signál farbičky, ktorá fluoreskovala v prípade inkorporácie do dvojvláknovej DNA.
Na konci sa získali ct hodnoty, ktoré boli použité pre spracovanie výsledkov systémom ABI
PRISM 7700 Sequence Detection system SDS.
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Výsledky a diskusia
Farnesol a tyrosol predstavujú základné komunikačné molekuly u kvasinky Candida
albicans. V experimente bol použitý štandardný kmeň C. albicans SC 5314, ktorý sa vybral
pre stanovenie morfológie biofilmu v prítomnosti 20µM, 200 µM tyrosolu a 30 µM, 100 µM
farnesolu. Výsledky z konfokálneho mikroskopu boli spracované v obrázku č.1. Expozícia
biofilmov týmito molekulami spôsobila zjavné zmeny a to hlavne v morfológii a v zastúpení
jednotlivých morfologických foriem. Biofilm vystavený účinku tyrosolu mal vyššie zastúpenie psedohýf a hýf bez ohľadu na použitú vyššiu alebo nižšiu koncentráciou tyrosolu. Naopak, biofilm v expozícii farnesolu vykazoval vyššie zastúpenie kvasinkovej formy a pseudohýf. Z výsledkov vyplýva, že tyrosol podporil tvorbu hýf, kým farnesol tvorbu inhiboval.

Obr. 1: Konfokálna mikroskopia Candida albicans SC5314 (zľava do prava ):bez pridania
quorum-sensing molekúl, 20µM tyrosol, 200 µM tyrosol, 30 µM farnesol a 100 µM farnesol
Druhý experiment bol zameraný na vplyv quorum-sensing molekúl na expresiu vybraných génov v biofilme. V experimente boli použité ako kontrola planktonické bunky. K biofilmu boli následne pridané rôzne koncentrácie: 20µM tyrosol, 100 µM tyrosol, 1mM tyrosol
a 30 µM farnesol. Na štúdium boli použité gény: ERG9, CSH1, TUP1 a house-keeping gén
ACT1.

Expresia
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101

metódou

Real-time

PCR.

TUP 1
10
9
8
7
6

1.5h

5

24h

4

48h

3
2
1
0
PB

B0

B20T

B100T

B1T

B30F

Obr. 2: Expresia génu TUP1 v planktonických bunkách (PB), biofilme bez quorum-sensing
molekúl (B0), biofilm s pridaním 20µM tyrosolu (20T), 100µM tyrosolu (100T), 1mM
tyrosolu (1T) a 30µM farnesolu (30F) po 1.5, 24 a 48 hodinách expozície.
Z obrázku č.2 vyplýva, že tyrosol v rôznych koncentráciách podporoval expresiu génu
TUP1. Najvýraznejšie výsledky boli dosiahnuté po 24 hodinách, kedy najvyššia koncentrácia
tyrosolu spôsobila až 6-násobne vyššiu expresiu tohto génu oproti kontrole. Farnesol podporil
tiež expresiu tohto génu, pravdepodobne sa použila nízka koncentrácia.
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Obr. 3: Expresia génu ERG9 v planktonických bunkách (PB), biofilme bez quorum-sensing
molekúl (B0), biofilm s pridaním 20µM tyrosolu (20T), 100µM tyrosolu (100T), 1mM
tyrosolu (1T) a 30µM farnesolu (30F) po 1.5, 24 a 48 hodinách expozície.
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V prípade expresia génu ERG9 sa dosiahli veľmi podobné výsledky ako v prípade
génu TUP1. Tyrosol podporil expresiu tohto génu oproti kontrole, pričom sa koncentrácie
medzi sebou výrazne nelíšili. Na rozdiel od predchádzajúceho experimentu, farnesol inhiboval expresiu génu ERG9 avšak len počas prvej 1.5 hodine. Pravdepodobne to bolo spôsobené
opäť nízkou koncentrácia, ktorá v neskorších fázach už nedokázala expresiu génu inhibovať.
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Obr. 4: Expresia génu CSH1 v planktonických bunkách (PB), biofilme bez quorum-sensing
molekúl (B0), biofilm s pridaním 20µM tyrosolu (20T), 100µM tyrosolu (100T), 1mM
tyrosolu (1T) a 30µM farnesolu (30F) po 1.5, 24 a 48 hodinách expozície.
Gén CSH1 sa v prítomnosti tyrosolu správal ako predošlé dva gény. Jeho expresia bola
zvýšená a to úmerne s vyššími koncentráciami tyrosolu. Farnesol tak isto spôsobil zvýšenie
expresie oproti kontrole a to najvýraznejšie po 24 hodinách. Táto chemikália sa totiž rozpúšťa
v metanole a po pridaní do média (YNB s 0,9% D-glukózy) sa tvorili mastné škvrny, ktoré
zvyšovali hydrofóbnosť prostredia, čo malo vplyv aj na expresiu génu CSH1. Zvýšenie hydrofóbnosti prostredia pravdepodobne zapríčinilo aj zvýšenie expresie tohto génu.

Záver
Výsledky získané v týchto experimentoch potvrdili účasť farnesolu a tyrosolu na
regulácii tvorby biofilmu. Regulácia biofilmu je teda pod pozitívnou aj negatívnou kontrolou,
ako to bolo dokázané aj konfokálnou mikroskopiou. Expozícia biofilmu týmito molekulami
spôsobila zmeny nielen v morfológii biofilmu, ale aj v expresii študovaných génov.
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Úvod a formulácia cieľa
DNA je pod stálym tlakom zmien, dôsledkom čoho môžu byť chybné párovania báz,
bloky v replikácii, až letálne zmeny v DNA, ktoré končia smrťou bunky. Medzi najčastejšie
poškodzujúce agensy spôsobujúce zlomy v dvojvlákne DNA alebo zapríčiňujúce chemické
modifikácie nukleotidov môžeme zaradiť reaktívne formy kyslíka. Molekuly mtDNA sú viac
vystavené účinkom oxidatívneho poškodenia ako jadrová DNA, keďže produkujú veľké
množstvo ROS. K predídeniu poškodenia DNA a strate genetickej informácie, bunka vyvinula
rôzne opravné mechanizmy. Závisí od druhu poškodenia DNA, ktorý opravný mechanizmus
bunka využije. Výhodou DNA je jej „komplementárna dvojreťazovosť“, teda vzor, podľa
ktorej je DNA schopná sa opraviť. Ak je poškodená báza v jednom reťazci, druhý môže
slúžiť ako templát na jej opravu [1,2].
V každom kroku rôznych reparačných mechanizmov sa nachádzajú špecifické
enzýmy. Akonáhle je poškodenie rozpoznané, nastupujú opravné proteíny, ktoré sa viažu
k tomuto poškodeniu a indukujú sieť ďalších reakcií, pomocou ktorých sa toto poškodenie
opraví [3].

Bázová excízna oprava (BER) u kvasinky Saccharomyces cerevisiae
Oxidačné typy poškodení DNA sú primárne opravované bázovou reparačnou dráhou.
BER je esenciálna v ochrane bunky pred akumuláciou týchto poškodení v DNA. Špecifické
enzymatické kroky zahrnuté v BER sú vysoko evolučne konzervované od kvasiniek až po
človeka [2]. BER je zodpovedná za opravu menších poškodení DNA v zmysle oxidácia báz,
alkylácia, deaminácia, depurinácia báz, jednoreťazcové zlomy a iné [4].
BER je séria multienzýmových reakcií. Prvým krokom BER je rozpoznanie a
odstránenie poškodenej alebo chybne spárovanej bázy účinkom DNA glykozyláz. Po
vyštiepení bázy vznikne apurínové alebo apyrimidínové miesto (AP miesto), ktoré je
opracovené AP endonukleázou, ktorá štiepi fosfodiesterovú väzbu. AP miesta sú cytotoxické,
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blokujú replikáciu a transkripciu DNA. Vzniknuté AP miesta vytvárajú jednoreťazcové zlomy
(SSBs) s 3´ alebo 5´ blokujúcimi koncami, ktoré nemôžu byť využité ako substrát pre DNA
polymerázu. Musia byť v ďalšom kroku odstránené pomocou diesterázovej a fosfatázovej
aktivity ďalších enzýmov. DNA polymeráza a ligáza zaplnia vzniknutú jednobázovú medzeru
[5,6].
DNA glykozylázy s AP lyázovou aktivitou reprezentujú u kvasiniek enzýmy Ntg1
a Ntg2, Ogg1 a Ogg2. OGG1 gén je u kvasinky Saccharomyces cerevisiae lokalizovaný na
chromozóme XIII, kóduje 43kDa veľký proteín – Ogg1. Ogg1 proteín nachádzajúci sa
v kvasinkách

má

jadrový

lokalizačný

signál

(NLS)

na

C-terminálnom

konci

a mitochondriálny lokalizačný signál na N–terminálnom konci. Ogg1 proteín vyštepuje z
DNA poškodenia ako 7,8-dihydroxy-8-oxo-2-deoxyguanin (8-oxoguanín), 2,6-diamino-4hydroxy-5-formamidopyrimidine

(Fapy-G),

2,6-diamino-4-hydroxy-5-N-

methylformamidopyrimidine (Methyl - Fapy-G) [7,8].
Akumulácia DNA poškodenia a mutácie v mitochondrialnom genóme vedú
k mitochondrialnej dysfunkcii a k strate rovnováhy bunky. Zatiaľ čo oprava jadrovej DNA je
relatívne dobre preskúmaná, oveľa menej je toho známeho u DNA opravných ciest
v mitochondrii. Udržiavanie mitochondriálneho genómu je zdá sa veľmi dôležité, v dôsledku
rapídneho vzostupu dôkazov podporujúcich hypotézu o tom, že mitochondrie sú dôležitým
faktorom

v starnutí.

Mutácie

v mitochondriálnych

génoch

majú

vplyv

na

vznik

degeneračných ochorení centrálneho nervového systému, srdca, svalovej hmoty, obličiek
a endokrinneho systému, tieto ochorenia súvisia so starnutím [9].
Naším cieľom je zamerať sa na skúmanie biologickej úlohy proteínového produktu
génu CpOGG1. Tento proteín sa podieľa na procesoch BER reparácie jadrovej
a mitochondriálnej DNA. Modelovým organizmom sú kvasinky Candida parapsilosis
a Saccharomyces cerevisiae.
Za hlavné ciele sme si stanovili zistiť funkčnú komplementáciu génu OGG1
z kvasinky Candida parapsilosis do mutanta ∆ogg1 v Saccharomyces cerevisiae po
ovplyvnení oxidačnými látkami spôsobujúcimi vznik ROS, intracelulárnu lokalizáciu CpOgg1
použitím fúzie tohto proteínu zo zeleným fluorescenčným proteínom (yEGFP) pri ovplyvnení
buniek oxidačnými činidlami. Predpokladáme že táto práca by nám pomohla objasniť
reparačnú stratégiu mitochondriálneho genómu.

Materiál a metódy
Mikroorganizmy: Kompetentné bunky E. coli DH5α (F-,φ F´/endA1 hsdR17(rK-mK+)
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sup E44 thi-1 recA1 gyr A(NaIr) reIA1 ∆(lacIZYA-argF) U169 deoR(Φ80 dlac ∆(lacZ) M15);
Candida parapsilosis CBS 604 štandardný typ ; Saccharomyces cerevisiae kmeň BY4741
(MATα his3∆1 leu2∆0 met15∆0 ura3∆0); Saccharomyces cerevisiae kmeň BY4741 ∆ogg1
(MATα his3∆1 leu2∆0 met15∆0 ura3∆0 ∆ogg1)
Plazmidy: pDRIVE, pYES/2CT, pUG35. Pre potreby prenosu génu OGG1 po
amplifikácii ORF génu OGG1 PCR reakciou sme používali vektor pDRIVE. Pre potreby
manipulácie v kvasinke sme vložili gén OGG1 do vektora pYES/2CT. Na zistenie lokalizácie
génového produktu bola realizovaná fúzia s GFP (green fluorescent protein) pomocou
pUG35.
Amplifikácia ORF génu OGG1: Na polymerázové reťazové reakcie bol použitý
prístroj Master Cycler Gradient /Eppendorf/. Pre amplifikáciu produktu určeného na
klonovanie sme použili GeneAmp High Fidelity PCR System. Analytické PCR (20 µl)
obsahovali 1x reakčný tlmivý roztok s 1,5mM chloridom horečnatým, 0,5 µM primery, 0,2
mM dNTP, 50x zried. DNA templát (genómová DNA z kmeňa C.parapsilosis CBS 604)
a 0,75 U/µl GeneAmp High Fidelity DNA polymerázu, zvyšok bol doplnený vodou. PCR
program pozostával z nasledujúcich krokov: (1.) 95 oC,
o

o

3min.;

o

C, 1 min.; b- 54 C, 1 min.; c- 72 C, 30s, 40x krát, (3.) 72°C,

o

C,

1- krát , (2.)
1min 1-krát, (4.)

a- 94
14

hold. Preparatívna vzorka na PCR mala objem 100µl.
Príprava plazmidu pYES/2CT-CpOGG1 a pUG35-CpOGG1: Pri konštrukcii

pYES2/CT-CpOGG1 a pUG35-CpOGG1 ligačná zmes obsahovala inzert (vyštiepený z
pDRIVE-CpOGG1 enzýmami EcoRI) a vektor (pYES2-CT a pUG35 poštiepený enzýmom
EcoRI) v pomere 3:1. Ligácia prebiehala pri 16oC cez noc. Pred transformáciou do buniek E.
coli bola ligačná reakcia precipitovaná (pridaním 0,2M NaCl, 50 µl 96% etanolu, vložením do
mrazničky na 10min. pri teplote -80 oC a následnou chladenou centrifugáciou – 15min. pri
13200 rpm) a DNA bola rozsuspendovaná v ddH2O. Správnosť fragmentov bola overená
elektroforézou v agarózovom géli.
Transformácia a izolácia DNA do baktérií Escherichia coli kmeňa DH5αT1: Na
transformačnú reakciu sme použili 50 µl kompetentných buniek Escherichia coli DH5αT1
a 2,5 µl lineárneho PCR produktu. Transformačná reakcia prebiehala v elektroporačných
kyvetách (0,1cm) s bunkami a DNA po aplikovaní elektrického pulzu 1,9 kV, 200 Ω, 25 µF,
časová konštanta 4.68 ms v prístroji Gene Pulser 2 (Biorad). Bezprostredne po elektroporácii
sme k bunkám pridali vychladené LB médium a inkubovali ich pri 37oC 1,5 hod. Bunky sme
vysiali na selektívne misky s pevným LBA médiom, kde sa kultivovali cez noc. Z narastených
transformantov sme na druhý deň izolovali plazmidovú DNA alkalickou lýzou. Prítomnosť
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konštruktu so správnou orientáciou bola overená restrikčnou analýzou a vybrané klony boli
následne analyzované DNA sekvenovaním.
Transformácia kvasiniek Saccharomyces cerevisiae (kmeň BY 4741, BY 4741
∆ogg1): Kvasinkové bunky boli transformované metódou podľa Gietza a Schiestla [10].
Ovplyvenie buniek s H2O2 – Spot testy: Kmene BY4741 a BY4741∆ogg1 kvasinky S.
cerevisiae boli preočkované z pevného média (SD + AK) do 5 ml SD + AK (príp SGal 2% +
AK) tekutého média a kultivované cez noc pri 28°C. Z narastených buniek bol odobratý 1 ml
suspenzie do 1,5 ml mikroskúmaviek. Suspenzia bola centrifugovaná (5 min, 3500 g),
premytá sterilnou vodou a ovplyvňovaná peroxidom vodíka s koncentráciou 10mM počas 1
hodiny pri 30°C. Následne premyté bunky boli zriedené (107 - 103) a bolo nakvapkaných 5 µl
suspenzie na platničky SD, SGlyGal, SGal a kultivované 5 dni pri 28 °C. Ako kontrolu sme
použili neovplyvnené bunky.

Výsledky a diskusia
V sekvencii jadrového genómu Candida parapsilosis bol identifikovaný otvorený
čítací rámec (ORF), ktorý kóduje sekvenčný homológ proteínu Ogg1. Vyizolovali sme
genómovú DNA z Candida parapsilosis CBS604. Pomocou PCR s navrhnutými primermi
CpOGG1_up a CpOGG1_dn sme naamplifikovali ORF génu OGG1. Výsledkom boli
fragmenty veľkosti 1,2 kb čo zodpovedá veľkosti nášho génu 1185bp. Následne sme
vyizolovali daný fragment a vložili sme ho do vektora pDRIVE, ktorý bol poštiepený
restrikčným enzýmom EcoRI. Ligačnou zmesou sme transformovali bakteriálne bunky E.coli
DH5α-T1 elektroporáciou a transformanty sme selektovali na LBAX, čo je médium LB
a IPTG a galaktózou. Po vyizolovaní CpOGG1 z pDRIVU pomocou restrikčného enzýmu
EcoRI sme ho vložili do pYES/2CT, čo je vektor na transformáciu do kvasinkových kmeňov
(Obr.1). Po sekvenovaní inzertu CpOGG1 sme konštrukt pYES/2CT-CpOGG1 a vektor
pYES/2CT transformovali do štandardného (BY4741) a mutantného (BY4741 ∆ogg1) kmeňa
kvasinky S. cerevisiae.
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Obr. 1: Elektroforetický gél po štiepení pYES/2CT – CpOGG1 s restrikčným enzýmom
EcoRI. V prvej dráhe je ako molekulový marker lambda λ DNA, štiepená PstI; v dráhach č. 2
až 11 je plazmidová DNA štiepená EcoRI. V dráhach 2,8, 10,11 je nami hladaný konštrukt
pYES/2CT-CpOGG1, lebo obsahuje fragment, ktorý zodpovedá génu OGG1 vo veľkosti
1,2kb.
V našej práci sme sa ďalej zamerali na sledovanie rastu buniek transformantov po
ovplyvnení H2O2 na syntetickom médiu. Bunky kvasinky S. cerevisiae BY4741 a
BY4741∆ogg1 sme transformovali s plazmidovým konštruktom pYES/2CT-CpOGG1 a
vektorom pYES/2CT podľa metódy Gietza a Schiestla, podrobne viď v metodike. Pozorovali
sme, že bunky kmeňa obsahujúceho len vektor pYES/2CT, ktoré boli ovplyvnené s H2O2 mali
slabší nárast. Výsledky sme vyhodnotili po 5. dňoch.(Obr. 2) Z toho by mohlo vyplývať, že
gén OGG1 z C. parapsilosis na plazmide čiastočne komplementuje defekt ogg1 mutantného
génu v S. cerevisiae.

A

B

Obr. 2: Spot testy. Na A obrázku sú bunky S. cerevisiae BY4741 wt pYES/2CT (1. a 2.
riadok) a wt pYES/2CT-CpOGG1 (3. a 4. riadok). Na obrázku B sú bunky S. cerevisiae
BY4741 ∆ogg1 pYES/2CT (1 a 2 riadok) a S. cerevisiae BY4741 ∆ogg1 pYES/2CTCpOGG1 (3. a 4. riadok). Prvý a tretí riadok je kontrola, druhý a štvrtý riadok je po
ovplyvnení peroxidom vodíka na 1.hodinu s koncentráciou 10mM.
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Vnútrobunková lokalizácia proteínu CpOgg1
Gén CpOGG1 sme vyštiepili z konštruktu pDRIVE-CpOGG1 noSTOP pomocou
restrikčnej endonukleázy EcoRI, vložili do rovnako poštiepeného a defosforylovaného
vektora pUG35 a následne sme transformovali do buniek E.coli. Plazmidy izolované
z transformantov sme analyzovali restrikčnou endonukleázou EcoRI. Štiepením s EcoRI by
sme mali získať fragmenty vo veľkosti 1183 bp a 6231 bp. Zatiaľ ani jeden transformant
neobsahoval nami hladaný fragment. Daný konštrukt by nám objasnil vnútrobunkovú
lokalizáciu nášho proteínu pomocou fúzie s yEGFP. Vizualizácia by sa uskutočnila na
fluorescenčnom mikroskope.

Záver
Na základe uskutočnených experimentov predpokladáme, že je určitou výhodou ak
kvasinka nesie na plazmide gén pre OGG1, zvýši sa jej prežívanie po ovplyvnení peroxidom
vodíka. Väčší rozdiel v prežívaní sme zaznamenali u mutanta ∆ogg1. Túto hypotézu sme
testovali pomocou spot testov. Ucelenejší obraz by sme dostali, ak by sa podarila fúzia
s yEGFP, kde by sme videli kde preferenčne sa proteín ogg1 lokalizuje pri oxidačnom
poškodení.
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Úvod a formulácia cieľa
Rod Enterobacter patrí do čeľade Enterobacteriaceae. Sú to Gram-negatívne, fakultatívne anaeróbne baktérie. Vyskytujú sa na rastlinách, v pôde, vo vode, v odpadových vodách,
aj v gastrointestinálnom trakte človeka a zvierat. Do rodu Enterobacter patrí 14 druhov. Ako
pôvodcovia ochorení človeka sú významné najmä druhy Enterobacter cloacae, Enterobacter
aerogenes a Enterobacter sakazakii. Spôsobujú infekcie urinárneho traktu, gastrointestinálne
infekcie, bakterémie, endokarditídy, pneumónie, infekcie centrálnej nervovej sústavy, infekcie
kože a mäkkých tkanív a iné ochorenia. Väčšina ďalších druhov rodu Enterobacter (napr. Enterobacter

asburiae,

Enterobacter

gergoviae,

Enterobacter

taylorae,

Enterobacter

amnigenus, Enterobacter hormaechei, Enterobacter cancerogenus) je z klinického materiálu
izolovaná len ojedinele [1, 2].
Cieľom prezentovanej práce bola fenotypová charakterizácia a druhová identifikácia
akvatických izolátov rodu Enterobacter pochádzajúcich z vôd jaskyne Milada v Slovenskom
krase.

Materiál a metódy
Testovaný súbor tvorilo 11 akvatických izolátov, ktoré boli izolované z vôd jaskyne
Milada (Slovenský kras) v období rokov 2007-2008 a boli predbežne identifikované ako Enterobacter sp.
Fenotypová charakterizácia testovaných akvatických izolátov obsahovala určenie širokého spektra biochemických vlastností a citlivosti na vybrané klinicky používané antimikrobiálne látky.
Biochemické vlastnosti testovaných akvatických izolátov boli určené s využitím komerčnej diagnostickej súpravy ENTEROtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika) a doplnkových fenotypových testov: rast na selektívne-diagnostických kultivačných médiách Endo Agar (Biomark Laboratories, India), MacConkey Agar (Biomark Laboratories, India), CLED
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Agar W/Bromthymol Blue (Biomark Laboratories, India) a Simmons Citrate Agar (Merck,
Nemecko), KOH test, oxidázový test (Pliva-Lachema, Česká republika), katalázový test, PYRAtest (Pliva-Lachema, Česká republika), VPtest (Pliva-Lachema, Česká republika), stanovenie pohyblivosti baktérií na kultivačnom médiu Motility Test Medium (Biomark Laboratories,
India), stanovenie produkcie želatinázy na kultivačnom médiu Nutrient Gelatin Medium (Biomark Laboratories, India).
Citlivosť na antimikrobiálne látky bola stanovená štandardnou diskovou difúznou metódou podľa odporúčaní CLSI [3]. Pre testovanie boli použité nasledujúce disky s antimikrobiálnymi látkami: ampicilín (30 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), cefoxitín (30 µg), cefotaxím (30 µg), ceftriaxón (30 µg), ceftizoxím (30 µg), ceftazidím (30 µg), cefpodoxím (10 µg),
ceftibutén (30 µg), meropeném (10 µg), aztreonam (30 µg), gentamicín (10 µg), amikacín (30
µg), kanamycín (30 µg), netilmicín (30 µg), tobramycín (10 µg), streptomycín (10 µg), tetracyklín (30 µg), minocyklín (30 µg), ciprofloxacín (5 µg), levofloxacín (5 µg), gatifloxacín (5
µg), lomefoxacín (10 µg), norfloxacín (10 µg), cinoxacín (100 µg), trimetoprim-sulfametoxazol (1,25/23,75 µg), chloramfenikol (30 µg), nitrofurantoín (300 µg), fosfomycín (200 µg).
Výsledky a diskusia
Všetky testované akvatické izoláty rástli na selektívne-diagnostických kultivačných
médiách Endo Agar (Biomark Laboratories, India) a MacConkey Agar (Biomark Laboratories, India) vo forme ružových kolónií (boli laktóza-pozitívne). Na selektívne-diagnostickom
kultivačnom médiu CLED Agar W/Bromthymol Blue (Biomark Laboratories, India) vytvárali
modré (5 izolátov), alebo žlté (6 izolátov) kolónie, pričom médium bolo modré (10 izolátov),
alebo žlté (1 izolát). Všetky izoláty menili zafarbenie média Simmons Citrate Agar (Merck,
Nemecko) na modré (boli citrát-pozitívne). Všetky izoláty boli Gram-negatívne, oxidáza-negatívne a kataláza-pozitívne, produkovali pyrolidonylarylamidázu a acetoín, boli pohyblivé a
ani jeden izolát neprodukoval želatinázu. Všetky testované akvatické izoláty mali teda vlastnosti charakteristické pre Enterobacter sp. [1]. Diagnostickou súpravou ENTEROtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika) bolo v súbore zistených 7 rôznych biochemických profilov
(tab. 1), ktoré boli použité aj na druhovú identifikáciu testovaných akvatických izolátov s využitím identifikačného softvéru TNW Lite 6.5 (Pliva-Lachema, Česká republika) (tab. 2).
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Č.

Akvatick
ý izolát

IND
H2S
LYS
ORN
URE
ARG
SCI
MAL
PHE
ONP
INO
ADO
CEL
SUC
TRE
MAN
VPT
ESL
SOR
RHA
MLB
RAF
DUL
GLU

ENTEROtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika)

Biochemic
ký profil

Tab. 1: Biochemické profily testovaných akvatických izolátov stanovené pomocou
komerčnej diagnostickej súpravy ENTEROtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika)

1. N/2-A - - + + - + + + - + + - + + + + + + + + + + - + BIO1
2.
N/8
- - + + - + + + - + - - + + + + + + + + + + - + BIO2
3.
N/13
- - + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + - + BIO3
4. N/15-A - - - + - + + + - + - - + + + + + + + + + + + + BIO4
5.
N/19
- - + + - + + + - + - - + + + + + + + + + + - + BIO2
6.
N/43
- - + + + + + + - + + - + + + + + + + + + + - + BIO3
7.
N/44 + - - + - + + + - + - - + + + + + + + + + + - + BIO5
8. N/52-A - - - + - + + + - + + - + + + + + + + + + + + + BIO6
9.
M/14 - - + + - + + + - + - - + + + + + + + + + + - + BIO2
10
N08/6 - - - + - + + + - + - - + + + + + + + + + + + + BIO4
.
11
N08/7 - - - + - + + + - + - + + + + + + + + + + + - + BIO7
.
IND = indol; H2S = sirovodík; LYS = lyzín; ORN = ornitín; URE = ureáza; ARG = arginín;
SCI = Simmons-cit-rát; MAL = malonát; PHE = fenylalanín; ONP = beta-galaktozidáza; INO
= inozitol; ADO = adonit; CEL = celo-bióza; SUC = sacharóza; TRE = trehalóza; MAN =
manitol; VPT = acetoín; ESL = eskulín; SOR = sorbitol; RHA = ramnóza; MLB = melibióza;
RAF = rafinóza; DUL = dulcitol; GLU = glukóza
Tab. 2: Výsledky druhovej identifikácie testovaných akvatických izolátov s využitím
identifikačného softvéru TNW Lite 6.5 (Pliva-Lachema, Česká republika)
Biochem.
profil
BIO1

BIO2

BIO3

BIO4
BIO5

Druhová identifikácia

ID (%)

T-index

Enterobacter aerogenes
Enterobacter cloacae
Enterobacter sakazakii
Enterobacter cloacae
Enteric Group 69
Enterobacter amnigenus bv. 1
Enterobacter aerogenes
Enterobacter gergoviae
Enterobacter cloacae
Enterobacter kobei
Enterobacter aerogenes
Enteric Group 69
Enterobacter cloacae
Enterobacter intermedius
Enterobacter cloacae
Enteric Grou 69

70,31%
25,80%
2,46%
82,21%
6,52%
5,99%
2,08%
1,34%
87,85%
7,95%
2,63%
95,62%
2,15%
1,33%
77,95%
6,18%

0,433
0,479
0,284
0,595
0,312
0,384
0,236
0,213
0,520
0,344
0,173
0,927
0,786
0,693
0,595
0,312
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Úroveň
identifikácie
rodová
identifikácia

intermediárny
kmeň

rodová
identifikácia
veľmi dobrá
identifikácia
intermediárny
kmeň

BIO6

Enterobacter amnigenus bv. 1
Enterobacter sakazakii
Kluyvera cryocrescens
Enteric Group 69
Enterobacter cloacae
Enterobacter kobei

5,68%
5,34%
3,94%
63,73%
25,02%
9,07%

0,384
0,378
0,372
0,619
0,670
0,587

Enterobacter cloacae

99,42%

0,829

BIO7

intermediárny
kmeň
výborná
identifikácia

Všetky testované izoláty boli citlivé na mezlocilín, piperacilín, piperacilín-tazobaktám,
cefepím, ceftriaxón, ceftizoxím, ceftibutém, meropeném, azreonam, gentamicín, amikacín,
kanamycín, netilmicín, tobramycín, streptomycín, tetracyklín, ciprofloxacín, levofloxacín, gatifloxacín, lomefloxacín, norfloxacín, cinoxacín, chloramfenikol a fosfomycín. Proti cefonicidu, cefotaxímu a cefpodoxímu nebol rezistentný žiadny izolát, vyskytli sa však izoláty s hraničnou citlivosťou na tieto liečivá. Sedem izolátov bolo rezistentných proti ampicilínu, dva
izoláty proti karbenicilínu, šesť izolátov proti kombinácii ampicilín-sulbaktám, jeden izolát
proti kombinácii tikarcilín-kyselina klavulanová, tri izoláty proti cefoxitínu, jeden izolát proti
ceftazidímu, jeden izolát proti minocyklínu, tri izoláty proti trimetoprim-sulfametoxazolu a tri
izoláty proti nitrofurantoínu.

Záver
Akvatické izoláty Enterobacter sp. sú značne variabilné v biochemických vlastnostiach, čo komplikuje ich druhovú identifikáciu. Napriek tomu, že sa jedná o izoláty, ktoré pochádzajú z prostredia bez výrazného selekčného tlaku antibiotík, bol v testovanom súbore zistený výskyt rezistencie proti viacerým liečivám. Len tri izoláty boli citlivé na všetky testované
antibiotiká, jeden izolát bol rezistentný proti jednému antibiotiku, štyri izoláty proti trom antibiotikám, jeden izolát proti štyrom antibiotikám a dva izoláty proti päť antibiotikám z 36 testovaných antimikrobiálnych látok.
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Skríning genomickej knižnice kvasinky Saccharomyces cerevisae pre gény,
ktoré vo zvýšenej génovej dóze vyvolajú rezistenciu voči CTBT
Eva Drobná, Július Šubík
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie,
Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, drobnae@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Fenomén mnohonásobnej rezistencie kvasiniek predstavuje vážnu komplikáciu pri
liečbe oportúnnych fungálnych infekcií, ktoré postihujú najmä imunodeficientných pacientov
[1]. Mnohonásobná rezistencia u kvasiniek voči xenobiotikám vzniká v dôsledku nadexpresie
génov pre efluxné pumpy. Táto nadexpresia je vyvolaná mutáciou so ziskom funkcie
transkripčných faktorov, regulujúcich expresiu týchto efluxných púmp [2]. Ide o skupinu
ABC a MFS transportérov, ktorých expresia je pod kontrolou transkripčných faktorov Pdr1p,
Pdr3p a Yap1p u kvasinky S. cerevisiae a ich homológov u patogénnych kvasiniek [3-7].
Zlúčenina 7-chlórotetrazolo[5,1-c]benzo[1,2,4]triazín (CTBT) bola identifikovaná ako
látka so slabou antimykotickou aktivitou, no ktorá v kombinácii so subinhibičnými dávkami
rôznych antimykotík výrazne inhibovala rast buniek kvasiniek. Biologická aktivita CTBT
bola potvrdená u druhov kvasiniek z rodu Saccharomyces, Kluyveromyces a Candida sp.
Účinok CTBT sa študoval na kvasinke S. cerevisiae, u kmeňov s prerušenými génmi pre
efluxné pumpy ∆pdr5, ∆snq2 a kmeňmi s prerušenými génmi pre transkripčné faktory
∆pdr1,∆pdr3 a ∆yap1. Z výsledkov vyplynulo, že gény pod kontrolou dvoch hlavných
transkripčných faktorov mnohonásobnej rezistencie Pdr1p a Pdr3p, nemajú vplyv na vstup,
alebo transport CTBT z bunky. Naopak, kmeň s prerušeným génom YAP1 vykazoval zvýšenú
citlivosť na CTBT. Z toho možno predpokladať, že gény exprimované pod kontrolou Yap1p
pravdepodobne participujú na intracelulárnej aktivite CTBT [2].
Transkripčný faktor Yap1p je okrem mnohonásobnej rezistencie aj kľučovým
regulátorom génov zahrnutých v odpovedi bunky na stres a to najmä oxidačný stres [8-9]..
Najnovšie výsledky ukazujú, že kmene s prerušenými génmi pre superoxiddismutázy Sod1p
a Sod2p, vykazujú vysokú, citlivosť na CTBT (Baťová a kol. v tlači). Možno teda predpokladať, že biologická aktivita CTBT je spojená so vznikom oxidačného stresu.
Cieľom tejto práce bola identifikácia génov kvasinky Saccharomyces cerevisiae, ktoré
ak sú prítomné v bunke vo zvýšenej génovej dóze, navodia rezistenciu voči chemickej
zlúčenine CTBT. Identifikácia génov, ktorých nadexpresia vyvolá zvýšenú odolnosť bunky
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voči CTBT, môže prispieť k odhaleniu spôsobu účinku CTBT, ako aj molekulárnych mechanizmov bunky zodpovedných za rezistenciu voči tejto zlúčenine.

Materiál a metódy
Použité kmene: E. coli XL1, S. cerevisiae BY4741(MATa, ∆leu2, ∆ura3, ∆met15,
∆his3), BY4742 (MATα , ∆leu2, ∆ura3, ∆lys14, ∆his3)
Použité plazmidy: genomická knižnica kvasinky S. cerevisiae vo vektore YEp13
(LEU2), pRS425(LEU2)
Použité primery: pBR322BamHI forward 5’-CACTATCGACTACGCGATCA-3‘
pBR322BamHI reverse 5‘-ATGCGTCCGGCGTAGA-3‘
Bunky kvasinkového kmeňa BY4741 boli transformované plazmidmi genomickej
knižnice S. cerevisiae vo vektore Yep13 tepelným šokom [10]. Získaný súbor 15 000 transformantov bol rozdelený do troch zmesí. Zo zmesí bolo vysiate po 106 a 107 buniek/ml na
Petriho misky s komplexnou YPD pôdou obsahujúcou CTBT v koncentrácii 8µg/ml.
Rezistentné kolónie sa odpichli a boli vykvapkané na pôdy YPD s CTBT a paralelne YNB
bez leucínu. Do ďalších experimentov sa vybrali len tie primárne transformanty, ktoré
vykazovali CTBT rezistentný fenotyp a zároveň boli Leu pozitívne. Z takýchto buniek bola
izolovaná plazmidová DNA, ktorá sa následne štiepila restrikčným enzýmom KpnI, aby sa
určil restrikčný profil každého plazmidu a identifikovali sa tak rozdielne a identické plazmidy.
Schopnosť jednotlivých plazmidov navodzovať rezistenciu voči CTBT sa overila retransformačným experimentom. Retransformanty sa opäť testovali na citlivosť na CTBT.
Plazmidy s rozdielnymi profilmi sa podrobili sekvenčnej analýze s primermi pBR322
BamHI forward a reverse. Získaná sekvencia sa podrobila in silico analýze pomocou programu BLAST na identifikáciu úsekov genomickej DNA nachádzajúcej sa v selektova-ných
inzertoch genomickej knižnice.

Výsledky a diskusia
Transformáciou buniek kvasiniek kmeňa BY4741 plazmidmi genomickej knižnice sa
získal súbor ~15 000 transformantov. Z nich sa zachytilo 547 CTBT rezistentných kolónií, na
YPD obsahujúcej CTBT 8µg/ml. Z toho sa na ďalšie testovanie zobralo 107 CTBT rezistentných kolonií. Z nich sa po testovaní na auxotrofiu ukázalo 35 LEU+ a CTBT rezistentných
transformantov.
U primárnych transformantov aj u retransformantov sa sledovala citlivosť na CTBT
v porovnaní so štandartnými kmeňmi S. cerevisiae BY4741, BY4742 a BY4741 s prázdnym
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vektorom pRS425 (LEU2).
Z rezistentných primárnnych transformantov sa izolovala pDNA, ktorá sa podrobila
restikčnej analýze enzýmom KpnI. Tento enzým štiepi vektor YEp13 na dvoch miestach
a dáva dva fragmenty o veľkosti 2485 bp a 8182 bp. Fragment 2485 bp je vo vektorovej časti
genomickej knižnice a slúžil na overenie či naozaj ide.o plazmid z genomickej knižnice. Po
reštrikčnej analýze sme dostali 5 rôznych profilov, ktoré sme pracovne označili A, B, D, E, F.

Obr. 1: Typy restrikčných profilov plazmidovej DNA z genomickej knižnice, štiepené
enzýmom KpnI,
ktoré navodzovali rezistenciu voči CTB u kvasiniek.
Plazmidová DNA týchto profilov sa podrobila sekvenčnej analýze ich inzertov.
Sekvencie získané zo sekvenácie sa porovnali s databázou sekvenovaného genómu kvasinky
S. cerevisiae pomocou programu BLAST [11]. Získané sekvencie umožnili definiovať
začiatok a koniec daného inzertu chromozómovej DNA. Takto sa nám podarilo identifikovať
tri oblasti DNA. Profily A, B a D sa neskôr ukázali ako identické. Ich odlišnosť v restrikčnom
profile bola spôsobená nedostatočným poštiepením restrikčnou endonukleázou KpnI. Zo
sekvenčnej a restrikčnej analýzy vyplynulo, že profil A (D a E) obsahuje gény ERG6 a YAP1.
Profil E obsahuje gény STB3 a koniec génu SEC7 a profil F obsahuje gény VTS1 a PDE2.
Z pôvodného počtu 35 testovaných primárnych transformantov sa podarilo zachytiť tri
odlišné oblasti genomickej DNA S. cerevisiae, ktoré boli schopné navodiť rezistenciu voči
CTBT. Väčšina primárnych transformantov obsahovala plazmid, na ktorom bol prítomný gén
YAP1, o ktorom sa predpokladalo, že sa v skríningu zachytí. Tento gén kóduje transkripčný
faktor Yap1p, ktorý aktivuje expresiu génov v odpovedi na oxidačný stres [12]. Už pri
objavení účinkov látky CTBT sa ukázalo, že mutanty yap1∆ sú citlivejšie na CTBT. Gén
PDE2 kóduje fosfodiesterázu cAMP, ktorá znižuje hladinu cAMP v stacionárnej fáze rastu.
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Delécia PDE2 spôsobuje zvýšenú citlivosť na stres, najmä oxidačný. [13]. Gén STB3 kóduje
RRPE viažuci proteín, ktorý sa viaže so Sin3p, a zohráva dôležitú úlohu v regulácii génov
v odpovedi na prítomnosť glukózy v prostredí [14]. Gén VTS1 kóduje RNA-viažúci proteín,
ktorý sa podieľa na postranskripčnej úprave niektorých mRNA a zohráva tiež úlohu pri
syntéze Okazakiho fragmentov [15]. Gén ERG6 kóduje delta(24)-sterol-C-metyltransferázu,
ktorá konvertuje zymosterol na fecosterol [11]. V ďalšej fáze projektu, bude potrebné
preklonovať, jednotlivé gény, aby sa potvrdila schopnosť identifikovaných génov samostatne
navodzovať rezistenciu kvasiniek voči CTBT.

Záver
V skríningu genomickej knižnice, vytvorenej v multikópiovom vektore YEp13, pre
gény, ktorých nadexpresia navodzuje rezistenciu voči CTBT sa zachytili tri úseky DNA, ktoré
obsahujú gény YAP1 a ERG6, STB3, VTS1 a PDE2. V ďalšej fáze práce bude potrebné
subklonovať jednotlivé gény, aby sa potvrdili tie, ktoré samostatne dokážu navodiť
rezistenciu voči CTBT a zistiť fenotyp odpovedajúcich transformantov.
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Rekonštrukcia cicavčej VEGF- závislej signálnej dráhy
v kvasinke Saccharomyces cerevisiae
Jaroslava Durdiaková, Ľubomír Tomáška
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky,
Mlynská dolina B-1, 84215 Bratislava, Slovensko; durdiakova.jaroslava@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
VEGFR2 receptor patrí do rodiny receptorových tyrozín kináz [1]. Signalizácia
prostredníctvom VEGFR2 zohráva v cicavčom organizme nezastupiteľnú úlohu v tvorbe
krvných ciev a v ovplyvnení ich vlastností [2]. Receptor špecificky interaguje s endoteliálnym
rastovým faktorom VEGF-A (VEGF) [3]. Interakciou rastového faktora s VEGFR2 sa vytvorí
dimerický komplex dvoch molekúl receptora následkom čoho je indukovaná autofosforylácia
tyrozínových zvyškov cytoplazmatickej kinázovej domény receptora [4]. V prípade aktívneho
VEGFR2 receptora bola identifikovaná fosforylácia na šiestich tyrozínových zvyškoch
v polohe 951, 1054, 1059, 1175 a 1214 [5]. Fosforylované tyrozíny slúžia ako väzobné miesto
pre väzbu adaptorových proteínov, prostredníctvom ktorých sa informácia prenáša na ďalšie
molekuly signálnych kaskád regulujúcich proliferáciu endotelových buniek, migráciu,
chemotaxiu a bunkové prežívanie [6, 7, 8]. Uvedené procesy sú nevyhnutné pre fyziologický
priebeh angiogenézy a vaskulogenézy, ktorých výsledkom je tvorba funkčných krvných ciev a
cievneho systému [9]. Pri poruche regulácie VEGF signálnej dráhy sa objavujú viaceré
zdravotné komplikácie súvisiace s nežiaducou intenzívnou tvorbou ciev a s ich zmenenými
vlastnosťami [10]. Na angiogenéze je esenciálne závislý rast tumorov. Navyše nové cievy
invadované do nádoru poskytujú spôsob ako môže nádor preniknúť do cirkulácie a metastázy
môžu prenikať do rôznych orgánov [11]. Stratégie zacielené na inhibíciu VEGF signálnej
dráhy sú prísľubom pre terapiu mnohých ochorení. VEGF závislú signalizáciu je možné
inhibovať viacerými prístupmi, ktoré neustále napredujú a pútajú záujem vďaka
terapeutickému významu [12]. Za účelom čiastočnej rekonštitúcie cicavčej VEGF- závislej
signálnej dráhy v modelovom organizme S. cerevisiae, bol gén pre ľudský receptor VEGFR2
pomocou molekulárnych metód vnesený do kvasinky S. cerevisiae, kde bola zabezpečená
jeho expresia. Prítomnosť receptora VEGFR2 v kvasinkovej bunke bola potvrdená. Pokus o
aktiváciu receptora v prostredí ligandu nebol úspešný [13]. Preto našim cieľom bolo odhaliť
topológiu analyzovaného receptora a príčiny, ktoré bránia interakcii receptora s rastovým
faktorom a jeho následnej aktivácii.
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Materiál a metódy
Mikroorganizmy a bunkové línie: Saccharomyces cerevisiae kmeň W303-1A (MATa/MATα;
ade 2-1; can 1-100; his 3-13, 15; leu 2-3,1,2; trp 1-1; ura 3-1), bunková línia HeLa (poskytla
RNDr. Elena Kováčová, CSc., Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká
fakulta UK)
Príprava protoplastov z transformantov pYES/2CT-VEGFR2. Po kultivácii v 5 ml tekutého
SD média, 16 hodín pri 28 ºC bola indukovaná expresia VEGFR2 kultiváciou v 10 ml
tekutého SGal média počas 6 hodín, pri 28 °C. Po centrifugácii 10 minút, pri 3000 rpm, pri
4 °C (Eppendorf 5804 R) bol pelet premytý 5 ml ľadovej vody a opätovne centrifugovaný za
rovnakých podmienok. Pelet (3.108 buniek) bol rozsuspendovaný v 1ml 25 mM EDTA (pH
7). Po pridaní 45 µl 2-merkaptoetanolu bola zmes inkubovaná 20 minút pri lab. teplote,
následne stočená 1 minútu pri max. otáčkach pri 4 °C (Eppendorf 5425 R). Pelety premyté 1
ml SE pufru (1 M sorbitol, 25 mM EDTA (pH 7)), a rozsuspendované v 1 ml SE pufru. Po
pridaní 15 µl zymolyázy-20T (20 mg/ml) bola zmes inkubovaná pri 37 °C 30-40 minút.
Rastový faktor VEGF (100 ng/µl) bol pridaný do výslednej koncentrácie 1 ng/µl s pôsobením
5-30 minút, pri 30 ºC. Z protoplastov boli extrahované proteíny [13] a analyzované metódou
Western blot.
Opracovanie proteinázou K: Protoplasty získané uvedeným spôsobom boli rozsuspendované v
1,5 ml SE pufru a rozdelené na šesť frakcií po 250 µl. Proteináza K (20 mg/ml) bola
nariedená 1, 10, 100, 1000 krát a do reakcie bol pridaný 1 µl z každého riedenia. Po inkubácii
15 minút pri 37 ºC, boli vzorky stočené 1 minútu, pri max. otáčkach (Eppendorf Minispin
Plus). Pelety boli 3- krát premyté 1 ml SE pufru a využité na extrakciu proteínov.
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. [14]
Príprava fragmentovaných buniek: Fragmentácia buniek bola realizovaná podľa Obr. 1.
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Obr. 1.:Schéma postupu prípravy fragmentovaných buniek. Pripravené protoplasty boli
centrifugované 10 minút, pri 3000 rpm pri 4 °C (Eppendorf 5804 R). K peletom bolo
pridaných 2 ml lyzačného roztoku (Tris (pH 7,4), 1 mM EDTA (pH 7,7), 1× COMPLETE,
0,1 mM Na3VO4, 0,1 % Triton X 100, 100 mM NaCl), ktorý pôsobil na ľade, 30 minút za
občasného miešania. Následne bola odobratá frakcia s objemom 300 µl. Zvyšná suspenzia
bola päť krát vystavená pôsobeniu ultrazvuku na 30 sekúnd s minútovými prestávkami na
ľade. Po sonikácii bola odobratá frakcia s objemom 500 µl. Zvyšok zmesi bol centrifugovaný
pri max. otáčkach, 30 minút, pri 4 °C (Eppendorf 5425 R). Získaný pelet a supernatant
zodpovedali ďalším dvom frakciám. Na aktiváciu receptora bol pridávaný rastový faktor s
koncentráciou 0,4 ng/µl.
Indukcia fosforylácie vplyvom peroxovanadátu: Ovplyvnenie buniek bolo realizované podľa
popisu uvedeného v Ruff a kol. [15]. Peroxovanadát bol k bunkám pridávaný do výslednej
koncetrácie 1 mM. Ovplyvnenie prebiehalo 20 minút pri 37 ºC v prípade HeLa buniek a 20
minút pri teplote 28 ºC pri kvasinkách. Ku kvasinkovým bunkám bol pridaný rastový faktor
VEGF do výslednej koncentrácie 1 ng/µl s inkubáciou 20 minút pri 28 ºC.

Výsledky a diskusia
Preklonovanie cicavčieho génu pre VEGFR2 do expresného vektora pYES/2CT
umožnilo expresiu receptora v kvasinke S. cerevisiae. Po pridaní rastového faktora ku kultúre
kvasinkových buniek nebola pozorovaná aktivácia receptora sprevádzaná prítomnosťou
fosforylovaných tyrozínových zvyškov kinázovej domény. Interakcii ligandu s receptorom by
mohla brániť bunkovej stena prítomná v kvasinkovej bunke. Transformanty exprimujúce
cicavčí VEGFR2 boli zbavené bunkovej steny. Následne bola indukovaná aktivácia receptora
pridaním rastového faktora k samotným protoplastom. Prítomnosť tyrozínových zvyškov
nebola potvrdená ani v tomto prípade. Imunodetekcia jednoznačne nepotvrdila ani prítomnosť
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receptora. Napriek prítomnosti signálu v oblasti 200 kDa, absentoval typický signál
potvrdzujúci prítomnosť dvoch očakávaných foriem VEGFR2.
Cicavčie bunky sa v prítomnosti peroxovanadátu vyznačujú masívnou fosforyláciou
tyrozínových zvyškov rôznych membránových aj cytosolických proteínov [15]. Zaujímalo nás
preto, ako reaguje VEGFR2 receptor exprimovaný v kvasinke na prítomnosť peroxovanadátu.
V prípade cicavčích buniek možno pozorovať výrazný vzostup intenzity fosforylácie dokonca
bez pridania akéhokoľvek ligandu. V kvasinke bola detegovaná prítomnosť fosforylovaného
VEGFR2 po ovplyvnení buniek peroxovanadátom. (Obr. 2).

Obr. 2.: Vplyv peroxovanadátu na indukciu fosforylácie tyrozínových zvyškov VEGFR2
produkovaného v kvasinke. Ku kultúre transformantov pYES/2CT-VEGFR2 bol pridaný
rastový faktor VEGF (100 ng/µl) do výslednej koncentrácie 1 ng/µl s inkubáciou 15 minút, pri
30 ºC. Roztok peroxovanadátu bol pridaný do výslednej koncentrácie 1 mM s inkubáciou 15
minút, pri 30 ºC. HeLa bunky boli ovplyvnené 1 mM roztokom peroxovanadátu. Roztok bol
pridaný do média a pôsobil 20 minút, pri 37 ºC. Imunodetekcia potvrdila expresiu VEGFR2 v
kvasinke. Vplyvom peroxovanadátu nastáva v kvasinkovej bunke fosforylácia receptora
nezávisle na pridaní rastového faktora. V prípade cicavčích buniek možno pozorovať
intenzívny fosforyláciu proteínov v oblasti 100-130 kDa.
V dôsledku neúspešných pokusov o aktiváciu VEGFR2 v kvasinkovej bunke sme
analyzovali jeho topológiu. Fluorescenčná analýza nepriniesla konkluzívne výsledky [13]
potvrdzujúce membránovú lokalizáciu, preto bola poloha VEGFR2 opätovne testovaná
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využitím účinku proteinázy K. Usudzovali sme, že účinkom proteinázy K nastala
proteolytická degradácia extracelulárnych častí receptora. Domény ukryté vnútri bunky boli
pred vplyvom proteinázy chránené. Zmena veľkosti receptora po ovplyvnení proteinázou K
bola analyzovaná využitím Western blot analýzy. Po ošetrení buniek 1-krát riedenou
proteázou imunodetekcia s využitím protilátok špecifických proti VEGFR2 receptoru odhalila
pokles intenzity signálu v oblasti 200 kDa v porovnaní s ostanými dráhami. Signál v oblasti s
očakávanou molekulovou hmotnosťou (80 kDa) nebol detegovaný. Pozorovali sme signál v v
oblasti asi 60 kDa prítomný vo všetkých dráhach s pridanou proteázou. Chýbal v kontrolnej
dráhe bez ovplyvnenia (Obr. 3). Hoci možno uvažovať, že pozorovaný signál zodpovedá
skrátenej forme receptora, nie je možné ho jednoznačne odlíšiť od nešpecifického pozadia.
Ošetrenie transformantov proteinázou K opäť neumožnilo jednoznačne potvrdiť membránovú
lokalizáciu VEGFR2 v kvasinkovej bunke.

Obr. 3: Identifikácia vplyvu proteinázy K na veľkosť VEGFR2 receptora s cieľom určiť
lokalizáciu receptora v kvasinkovej bunke. Transformanty obsahujúce konštrukt
pYES/2CT-VEGFR2 boli zbavené bunkovej steny a opracované proteinázou K. Proteínové
extrakty boli využité na detekciu VEGFR2 a jeho skrátenej formy s veľkosti približne 80 kDa,
ktorá bola očakávaná po ošetrení proteázou. Western blot identifikoval signál v oblasti 63
kDa vo vzorke s 1× riedenou proteázou. Podobný signál možno pozorovať aj v ostatných
dráhach s výnimkou dráhy bez proteázy. Nie je možné jednoznačne určiť špecificitu
pozorovaného signálu.
Bližšia lokalizácia VEGFR2 v kvasinke nebola zistená ani po fragmentácii buniek
pôsobením lyzačného roztoku, ultrazvuku a centrifugácie. Po dezintegrácii buniek nebol v
žiadnej z frakcií pozorovaný očakávaný signál v oblasti približne 200 kDa, ktorý by
nasvedčoval prítomnosti receptora VEGFR2 tak ako v prípade proteínového extraktu z celých
buniek. Prekvapivo bol zaznamenaný signál v oblasti 80-100 kDa. Nebolo možné odlíšiť či
ide o degradačný produkt receptora alebo nešpecifický produkt (nepublikované výsledky).
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Na základe realizovaných experimentov predpokladáme, že kvasinka S. cerevisiae je
schopná produkovať cicavčí proteín VEGFR2. Aktivitu receptora po pridaní rastového faktora
sa nepodarilo preukázať ani po odstránení bunkovej steny, ktorá by mohla predstavovať
bariéru znemožňujúcu správnu interakciu ligandu s receptorom. Možno usudzovať, že počas
prípravy protoplastov nastáva narušenie receptora, keďže Western blotom jednoznačne
nezachytil ani prítomnosť dvoch očakávaných izoforiem receptora. Získané výsledky však
naznačujú, že bunková stena nepredstavuje problém v aktivácii receptora, nemožno to ale
jednoznačne vylúčiť. Aktivita receptora sprevádzaná fosforyláciou tyrozínov bola prekvapivo
potvrdená po ovplyvnení kvasinkových transformantov roztokom peroxovanadátu nezávisle
na pridaní ligandu. Podobne cicavčie bunky reagujú na prítomnosť peroxovanadátu masívnou
fosforyláciou viacerých typov proteínov. Peroxovanadát inhibuje aktivitu fosfatáz a indukuje
fosforyláciu detegovanú Western blotom [15]. Topológiu VEGFR2 v kvasinkovej bunke sme
analyzovali viacerými experimentami. Ani jeden prístup nepriniesol uspokojivé výsledky
potvrdzujúce polohu receptora. Rozdielne vlastnosti cicavčej a kvasinkovej bunky
pravdepodobne spôsobujú problémy so správnym transportom receptora a jeho aktivitou, čo
prináša komplikácie v pokuse o rekonštitúciu signálnej dráhy v modelovom organizme.
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Úvod a formulácia cieľa
Vtáky sú schopné presúvať sa za pár hodín na obrovské vzdialenosti. Milióny týchto
živočíchov migrujú dva krát ročne v priebehu pár týždňov z jedného kontinentu na druhý.
Počas týchto migrácií sú veľkým nebezpečenstvom pre ľudskú populáciu i mnohé živočíchy
pretože môžu rozširovať rôzne patogénne organizmy. Bolo dokázané, že vtáky sú zodpovedné
za rozsiahlu geografickú distribúciu mnohých patogénov vrátane vírusov (West Nile, Sinbis,
vtáčia chrípka, Newcastle), baktérií (borelie, mykobaktérie, salmonely) a protozoa
(kryptospo-ridia).
Vtáčia chrípka bola po prvýkrát popísaná v Taliansku v 19. storočí [1]. Je to infekčná,
nákazlivá choroba s krátkou inkubačnou dobou [2], vyvolaná vírusom chrípky typu A z
čeľade Ortomyxovírusov. Pravdepodobne všetky druhy vtákov sú vnímavé na infekciu týmto
vírusom. Je známe, že všetkých 16 hemaglutinínových a 9 neuraminidázových subtypov
vírusu chrípky [3] je schopných infikovať divo žijúce vodné vtáctvo, ktoré sa tak stáva
rozsiahlym rezervoárom vírusu trvale kolujúceho vo vtáčej populácii. Mnohé divo žijúce
druhy sú schopné ho prenášať bez akýchkoľvek príznakov ochorenia. Vodné vtáctvo je
schopné šíriť vírus vtáčej chrípky do chovov hydiny, nachádzajúcich sa pozdĺž jeho
migračných trás. U domácej hydiny potom vírus vývoláva dve odlišné formy ochorenia - prvá
veľmi rozšírená so slabými príznakmi a druhá zriedkavá s vysoko letálnym účinkom (medzi
takéto vírusy zaraďujeme hlavne subtypy H5 a H7) [4]. Nie všetky vírusové kmene týchto
subtypov sú vysoko patogénne, ale väčšina z nich má potenciál patogenicitu časom získať.
Súčasné poznatky naznačujú, že vírusy subtypov H5 a H7 s nízkou patogenicitou sú schopné
počas cirkulácie v chovoch hydiny velmi rýchlo zmutovať a zmeniť sa na vysokopatogénne
vírusy. Vtáčie vírusy sa vyznačujú schopnosťou priameho prenosu na cicavce, a to hlavne na
mačky a ľudí, ktorí sú v úzkom kontakte s infikovanými vtákmi [5]. Vírus vtáčej chrípky má
segmentovaný genóm a vzájomná výmena jednotlivých segmentov medzi rôznymi
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vírusovými kmeňmi môže napomôcť prekonať obranné mechanizmy hostiteľského organizmu
a takto vzniknutý vírus sa začne aktívne množiť. Bolo dokázané, že ludské a vtáčie vírusové
kmene chrípky sú schopné replikácie v prasacích bunkách. Je vysoko pravdepodobné, že
práve prasa je živočích, u ktorého je možná takáto výmena segmentov genómu vtáčich
a ľudských vírusov chrípky za vzniku nových pre človeka nebezpečných vírusových kmeňov
s vysokým stupňom virulencie.
Prítomnosť vysokého počtu ľudí v blízkosti biotopov vodného vtáctva a prasiat v Číne
a juhovýchodnej Ázii spôsobila, že práve táto časť sveta sa stáva epicentrom novovznikajúcich kmeňov vtáčej chrípky [6]. Vtáky migrujúce do tejto oblasti, ktoré sú infikované
takýmto vírusovým kmeňmi ich potom šíria na veľké územie obývané populáciou, ktorá sa
voči nim nie je schopná brániť.
Cez slovenské územie vedú dve hlavné migračné cesty sťahovavých vtákov. Jedna
vedie zo severu na juh, druhá od východu na západ. Svetová zdravotná organizácia ako aj
Európska únia vyzývajú členské štáty k monitorovaniu výskytu jednotlivých vírusov vtáčej
chrípky pozdĺž vtáčích migračných trás i v populácii vtákov žijúcich na ich území.
Cieľom našej práce bolo sledovať rozšírenie vírusu vtáčej chrípky vo vtáčej populácii
v lokalite Parížske močiare na južnom Slovensku. V našom laboratóriu sme preto vypracovali
ctilivú a špecifickú metódu na detekciu vírusov chrípky z výterov zobáka a kloaky.

Materiál a metódy
V priebehu roku 2008 sme v lokalite Parížske močiare cez ktorú vedie jedna z najdôležitejších migračných trás uskutočnili odchyt vtákov. Od vtákov chytených do záchytných
sietí sme odobrali výtery z hrdla a kloaky, ktoré boli ihneď po odbere uskladnené pri 4 °C
a transportované do hlboko mraziaceho boxu (-70°C). Takto získané vzorky sme rozsuspendovali v sterilnom fyziologickom roztoku pH 7,2. Pomocou kitu SV Total RNA Isolation
System (Promega), podľa návodu výrobcu sme zo vzoriek vyizolovali vírusovú RNA, ktorá
bola následne prepísaná do cDNA pomocou M-MuLV reverznej transkriptázy (Fermentas).
cDNA sme použili ako templát pre nestovanú PCR reakciu [1] pozostávajúcu z dvoch krokov:
V prvom kroku sme si pripravili reakčnú zmes, obsahujúcu prvý set primerov (M1F a M1R),
ku ktorej sme pridali cDNA. V druhom kroku sme si pripravili reakčnú zmes, obsahujúcu
druhý set primerov (M2F, TB2), do ktorej sme pridali produkt z prvej PCR reakcie. Syntéza
PCR produktov bola uskutočnená v cykleri DNA Engine Peltier Thermal Cycler (BIO RAD).
Na záver sme PCR produkt separovali pomocou horizontálnej elektroforézy. Vzorky
pozitívne na vtáčiu chrípku boli potom ďalej analyzované na jednotlivé subtypy pomocou
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ďalšej nestovanej PCR za použitia 32 primerov pre určenie subtypu hemaglutinínu a 18
primerov pre určenie subtypu neuraminidázy.

Výsledky a diskusia
V roku 2008 sme v lokalite Parížske močiare uskutočnili počas obdobia migrácie
(marec-apríl) a obdobia hniezdenia (máj-jún) odchyt 604 vtákov 24 druhov patriachich do
radu Passeriformes (vrabcotvaré). Prítomnosť vírusu vtáčej chrípky sme však potvrdili len
u 10 druhov (tab.č.1). Celkovo bolo v roku 2008 infikovaných vtáčou chrípkou 97 jedincov čo
je 16,05%. Počas migračného obdobia sme získali 508 vzoriek z ktorých bolo pozitívnych na
vírus vtáčej chrípky 76 jedincov (14,9%) a počas hniezdenia vtákov na tejto lokalite sme
odobrali 96 vzoriek z ktorých bolo pozitívnych 21 jedincov (21,8%).
Medzi druhy s najčastejším výskytom vtáčej chrípky v roku 2008 patria Acrocephallus
scirpaceus (33 jedincov), Acrocephalus schoenobaenus (33 jedincov), Acrocephalus arundinaceus (9 jedincov), Parunus biarmicus (8 jedincov) a Locustella luscinoides (6 jedincov).
Jedincov pozitívnych aj v hrdle aj v kloake bolo 24 (8 jedincov malo v hrdle iný subtyp ako
v kloake). Jedincov pozitívnych len v hrdle bolo 37 a jedincov pozitívnych len v kloake bolo
tiež 36. To je dôkazom toho, že pri sledovaní rozšírenia jednotlivých subtypov nestačí
analyzovať iba výter z hrdla, ale treba vždy otestovať na prítomnosť vírusu i výter z kloaky.
Najčastejším subtypom zisteným v roku 2008 v sledovanej lokalite ako v hrdle tak i v kloake
bol subtyp H8N3.

Záver
Podarilo sa nám vyvinúť citlivú metódu (nestovaná PCR reakcia) na detekciu a subtypizáciu vírusu vtáčej chrípky. Na sledovanej lokalite sme zistili vysokú variabilitu subtypov
vtáčej chrípky, ktorá je však omnoho väčšia počas príletu vtákov zo zimovísk a s približovaním sa obdobia hniezdenia postupne klesá. U žiadneho z vyšetrovaných jedincov sme
nenašli toľko medializovaný subtyp vírusu H5N1, ani žiadny iný vysokopatogénny subtyp
vírusu vtáčej chrípky.
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Tab. 1: Výsledky analýzy nestovanej PCR reakcie z výterov z hrdla a kloaky
obdobie
druh č.

názov druhu

1 Acrocephalus arundinaceus

subtyp hrdlo

subtyp kloaka

H11N6

H11N6

1

H11N8

neg.

1

H12N1

neg.

H12N6

H2N3

1

H12N6

neg.

1

H6N4

neg.

1

neg.

H11N3

1

1

neg.

H8N3

1

1

H1N3

H9N3

1

1

neg.

H12N2

1

1

neg.

H8N3

Acrocephalus arundinaceus Celkom
2 Acrocephalus melanopogon

Spolu
1
1
1

2

1
1
1

1

2

2

9

1

1

1

3

H10N3

neg.

1

1

H11N6

neg.

1

1

H12N4

neg.

2

2

H13N1

H8N3

1

1

H14N3

H14N3

1

H1N3

neg.

H3N3

neg.

H6N1
H6N3
H7N6

neg.

H8N1

H2N1

H8N3

H8N3

1

H8N3

neg.

3

H8N6

neg.

1

1

chýba RNA

H8N3

1

1

nedá sa určiť

H11N1

1

1

nedá sa určiť

H12N3

1

1

neg.

H11N1

1

1

neg.

H12N2

1

1

neg.

H12N3

1

neg.

H12N4

1

neg.

H12N6

2

2

neg.

H2N5

1

1

neg.

H7N3

1

1

neg.

H8N3

2

2

neg.

nedá sa určiť

2

1
1

1

1

1

neg.

1

1

neg.

1

Acrocephalus scirpaceus Celkom

5 Acrocephalus schoenobaenus

leto

7

Acrocephalus melanopogon Celkom
4 Acrocephalus scirpaceus

jar

1
1

1

25

1
1
1

1

4

1
1

2
8

33

H11N1

H11N1

1

1

H12N1

neg.

1

1

H12N6

neg.

1

1

H14N4

H14N4

1

1

H2N3

neg.

1

H2N5

neg.

H2N8

neg.

1

1

H5N5

H11N6

1

1
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1
1

1

H6N3

nedá sa určiť

132

1

1

Pokračovanie tab. 1
obdobie
druh č.

názov druhu

5 Acrocephalus schoenobaenus

subtyp hrdlo

subtyp kloaka

H6N4

H11N6

1

1

H6N4

1

1

neg.

1

H6N6

H6N6

H6N8

neg.

H7N1
H7N3

1

1

1

1

H8N1

neg.

1

1

H8N2

H8N2

1

1

H8N3

1

1

neg.

3

H15N5

1

1

1

H12N3

1

1

H13N2

1

1

H2N8

1

1

H3N1

1

1

H5N5

1

1

H8N3

2

2

stratená RNA

1

1

nie je RNA

H15N4

1

1

neg.

H8N3

30

neg.

nedá sa určiť
H8N6

H11N5

neg.

H2N3

neg.

Falco subbuteo Celkom

33
1

1

1
1

1

1

2

1
1

neg.

3

1

H7N8

Emberiza schoeniclus Celkom

1

1

1

1

1

1

1

1

1

H3N1

neg.

1

1

neg.

H12N6

1

1

H6N3

1

H6N4

1

Locustella luscinioides Celkom

4
H11N5

neg.

H4N2

H9N6

H8N3

neg.

2

neg.

H12N6

1

H4N3
H8N1
H8N3
Panurus biarmicus Celkom
23 Sylvia curruca

3
1

neg.

Carduelis chloris Celkom

15 Panurus biarmicus

1

H7N3

Acrocephalus schoenobaenus Celkom

12 Locustella luscinioides

1
1

H10N3

neg.

10 Falco subbuteo

Spolu

1

nedá sa určiť

8 Emberiza schoeniclus

leto

1

H8N3

7 Carduelis chloris

jar

neg.

H8N7

Spolu

6

1

1

1

1
2
1

1

1

1

1

4

8

1

1

1

1

1

76

133

1
2

1
4

Sylvia curruca Celkom

1

21

97
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845 05 Bratislava, Slovenská republika, virumafi@savba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Posttranskripčný génový „silencing“ (PTGS) je sekvenčne špecifický obranný mechanizmus namierený voči bunkovým, prípadne vírusovým mRNA [5]. Tento mechanizmus je
často využívaný ako nástroj na inaktiváciu génovej expresie. PTGS bol prvý krát objavený
u rastlín [6] a o jeho príbuznom fenoméne, RNA interferencii, je známe, že sa vyskytuje
u širokého spektra organizmov vrátane cicavcov [2] . Zjednodušene sa dá proces RNA
interferencie rozdeliť do troch základných krokov. V prvom kroku sa dlhé dvojvláknové
molekuly RNA, exprimované bunkou, alebo vnesené do bunky, štiepia na krátke RNA
duplexy pomocou enzýmu RNázyIII, známej ako Dicer [1]. Duplexy sú v druhom kroku
rozpletané a jedno vlákno je preferenčne vtiahnuté do RISC (RNA-induced silencing
complex) [4]. Tretím krokom je efektívne prehľadávanie transkriptómu a nájdenie
potenciálnej cieľovej RNA. Jednovláknová RNA následne navádza endonukleázu obsiahnutú
v RISC komplexe a tá štiepi mRNA so sekvenciou homologickou ku jednovláknovej RNA .
Efektorovými molekulami RNA interferencie sú 20-30 bp dlhé RNA (siRNA). Tieto
krátke molekuly môžu posttranskripčne tlmiť génovú expresiu na rôznej úrovni. V prípade
úplnej komplementarity cieľovej mRNA s siRNA dochádza k priamemu štiepeniu cieľovej
sekvencie pomocou RISC. Ak sekvencie nie sú úplne komplementárne, dochádza k represii
translácie a k degradácii RNA [4].
Mnoho prác dokázalo, že siRNA dokážu inhibovať replikáciu DNA ako aj RNA
vírusov. Mechanizmus RNA interferencie by mohol byť využitý aj v boji proti chrípke typu
A. siRNA namierené voči nukleoproteínu a dvom proteínom polymerázového komplexu
chrípky PA, PB1) inhibujú replikáciu vírusu a majú aj potenciálne terapeutický účinok na
bunkách s pokročilou infekciou. Podobné výsledky sa dosiahli aj na kuracích embryách [3].
V našej práci sme sa rozhodli navrhnúť a vytvoriť plazmidové

konštrukty, ktoré budú

exprimovať siRNA namierené voči cieľovým sekvenciám NS génu chrípky typu A.
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Materiál a metódy
Zo sekvencie NS génu chrípky typu A (A/Puerto Rico/8/34(H1N1)) boli pomocou
siRNA Designer Tool ( Promega) navrhnuté oligonukleotidy.
Podľa protokolu výrobcu kitu siSTRIKE U6 Hairpin Cloning System hMGFP
(Promega) sme cieľové sekvencie

anelovali a ligovali do vektora psiSTRIKE hMGFP

Vector. Takto pripravenýmy konštruktami sme transformovali bunky E.coli DH5α a vysiali
sme ich na misku s LB médiom a prídavkom selekčného antibiotika Ampicilínu.
Z vyrastených kolónií sme izolovali plazmidovú DNA, ktorú sme následne štiepili restrikčnou
endonukleázou PstI.
MDCK bunky boli vysiate na 24 jamkovú platňu a rástli do druhého dňa kým dosiahli
40-60% konfluenciu. MDCK bunky boli transfekované rôznymi koncentráciami preverených
konštruktov, čo nám umožnilo určiť najvhodnejšiu koncentráciu plazmidov pre ďalšie
experimenty. Účinnosť transfekcie bola overená pomocou fluorescenčnej mikroskopie.

Výsledky a diskusia
Pomocou softvéru siRNA Designer Tool (Promega) sme vybrali 19bp dlhé oligonukleotidy v NS géne chrípky typu A. Tri oligonukleotidy, 239 (221-239 bp), 375 (357-375
bp) a 463 (445-463 bp) (Obr. 1), boli odvodené kódujúcej sekvencie pre NS1 proteín.
Oligonukleotidy 593 (575-593bp), 705 (687-705 bp) zodpovedajú sekvenciám spoločným pre
NS1 a NEP proteín vzhľadom k tomu, že z primárneho transkriptu NS génu vznikajú
alternatívnym zostrihom mRNA pre dva proteíny (Obr. 1). Vybrané sekvencie boli navrhnuté
tak, aby vytvárali palindróm s krátkou slučkou (Obr. 2A). Konce nami navrhnutých
oligonukleotidov nesú prečnievajúce sekvencie komplementárne s vektorom psiSTRIKE
hMGFP (Promega) (Obr. 2B).

Obr. 1: Schéma sekvencie NS génu s označením nami navrhnutých sekvencií pre siRNA a
sekvencie
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kódujúce NS1 a NEP proteín
Navrhnuté sekvencie sme podľa pokynov výrobcu ligovali do linearizovaného vektora
psiSTRIKE hMGFP (Promega). Ligačnou zmesou transformované bunky sme vysiali na
platňu s Ampicilínom. Správnosť rekombinantov sme overovali štiepením restrikčnou endonukleázou PstI. Jedno štiepne miesto pre tento enzým sa nachádza v sekvencii vektora a po
správnej ligácii inzertu s prečnievajúcimi koncami sa vytvorí ďalšie PstI štiepne miesto
v mieste inzertu. Správnych rekombinantov bolo preto možné selektovať na základe štiepneho
profilu. Štiepením vektora so správne ligovaným inzertom vzniká profil s dvomi DNA
fragmentami (Obr. 2C).

A

5'-ACC G GCTGGAGACTCTAATATT CTTCCTGTCA AATATTAGAGTCTCCAGCC TTTTT C -3'

3'-

CGACCTCTGAGATTATAA GAAGGACAGT TTATAATCTCAGAGGTCGG AAAAA GACGT -5'

+

B

+
GGCUGGAGACUCUAAUAUUCUU
CC
D

)

UUCCGACCUCUGAGAUUAUAAACUGU

C

Obr. 2: A- príklad sekvencie pripravenej na klonovanie do psiSTRIKE vektora, Bschéma linearizovaného vektora psiSTRIKE bez inzertu a s inzertom (Promega), CRestrikčná analýza rekombinantov PstI restrikčnou endonukleázou- dráha č.1 vektor bez
inzertu, dráha č.2 vektor s inzetrom, správny profil.
137

D- vlásenková RNA štruktúra.
Oligonukleotidy, ktoré sme navrhli boli ligované do vektora pod U6 promótor, z ktorého sa exprimuje shRNA pomocou RNAIII polymerázy. Transkript vytvorí štruktúru vlásenky (Obr. 2D), ktorá v bunke plní funkciu dvojvláknovej RNA a obsahuje sekvenciu cieľového
génu. Táto štruktúra je rozpoznaná a štiepená pomocou Dicer (RNáza III) a jedno vlákno je
následne včlenené do RISC komplexu.
Ďalšou časťou experimentu bolo nájsť optimálne podmienky pre transfekciu a určiť
správnu koncentráciu plazmidovej DNA pre najvyššiu účinnosť transfekcie. Na transfekciu
MDCK buniek boli použité rôzne koncentrácie všetkých preverených konštruktov. Použili
sme koncentráciu 1µg, 1,5µg, 2µg a 3 µg. Vektor psiSTRIKE hMGFP (Promega) nesie gén
pre zelený fluorescenčný proteín Monster GreenTM (hMGFP), ktorý je exprimovaný z CMV
promótora. Expresiu proteínu je možné sledovať fluorescenčnou mikroskopiou. Excitačné
spektrum tohoto proteínu je 470/40 nm a emisné spektrum je 525 nm. Fluorescenčná metóda
nám umožnila overiť vstup konštruktov do buniek a zároveň vypočítať účinnosť transfekcie
a stanoviť najvhodnejšiu koncentráciu plazmidovej DNA pre všetky konštrukty. So
stúpajúcou koncentráciou DNA stúpala aj expresia hMGFP. Na základe výsledkov
z mikroskopie sme za najvhodnejšiu koncentráciu určili 2 µg plazmidovej DNA. Ďalšie
zvýšenie koncentrácie konštruktov k ďalšiemu zvyšovaniu expresie neviedlo (Obr. 3).

1µ

1,5µg

2µ

3µ

Obr. 3: Transfekcia buniek MDCK v rôznymi koncentráciami plazmidovej DNA.
V ďalších experimentoch sme testovali schopnosť RNA interferencie jednotlivých
konštruktov exprimujúcich shRNA a inhibíciu replikácie vírusu chrípky typu A (viď. príspevok Borovská et al. 2010)
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Záver
Na základe predchádzajúcich prác o génovom „silencingu“ a jeho využití aj v boji
proti vírusom sme sa rozhodli pripraviť konštrukty exprimujúce shRNA namierené voči
rôznym častiam sekvencie NS génu. Časť bola namierená voči sekvencii kódujúcej NS1
proteín a časť voči sekvenciám spoločným pre NS1 a NEP proteín chrípky typu A. Úspešne
sa nám podarilo vytvoriť a preveriť päť rôznych konštruktov exprimujúcich shRNA.
Klonovací vektor psi STRIKE (Promega) nesie sekvenciu pre fluorescenčný proteín, ktorého
vlastná fuorescencia nám umožnila preveriť účinnosť transfekcie a na základe expresie tohoto
proteínu stanoviť najvhodnejšiu koncentráciu plazmidovej DNA pre ďalšie experimenty. Náš
ďalší záujem bude nasmerovaný na overenie účinku krátkych RNA exprimovaných
z pripravených konštruktov na replikáciu vírusu chrípky typu A.
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Využití nanomateriálů při konstrukci enzymatických biopalivových článků
na bázi přímého elektronového transferu
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Úvod a formulace cíle
V současné době technologického a průmyslového růstu a s tím spojeného zvýšení
spotřeby energií jsou čím dál intenzivněji hledány cesty k udržitelnosti tohoto rozvoje,
především v oblasti nahrazení neobnovitelných zdrojů obnovitelnými v oblasti energetiky.
Jedním z příspěvků k této snaze jsou i enzymatické biopalivové články (Enzymatic Biofuel
Cells EBFC), tedy technologická zařízení, v nichž dochází na jedné elektrodě k biologicky
katalyzované oxidaci substrátu a na druhé k redukci elektronového akceptoru (nejlépe O2 z
volné atmosféry), taktéž biologicky katalyzované. Propojením této „bioanody“ a „biokatody“
je umožněn tok elektronů, tedy elektrický proud, který lze využít k napájení menších
elektrických zařízení (viz obr. 1)

Obr. 1: Univerzální konfigurace biopalivového článku.
Od běžných palivových článků se biopalivové liší především použitým katalyzátorem
redoxních reakcí. Tím mohou být kromě enzymů i buněčné membránové struktury tyto
enzymy obsahující nebo celé bakteriální buňky.
Fyzikální a chemické vlastnosti enzymů poukazují na hlavní výhody a nevýhody
EBFC, resp. hlavní specifika, která je nutno zohlednit při jejich konstrukci a provozu.
Narozdíl od anorganických palivových článků mají EBFC v naprosté většině normální
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provozní podmínky (provozní teplota 20 – 40 °C; „nízkoteplotní“ konvenční palivové články
okolo 80 °C [1]), což je předurčuje k pohánění implantovaných elektrických zařízení
(kardiostimulátory, glukózové senzory, atd.). Rovněž zde není nutné používat palivo o vysoké
čistotě díky rezistenci vůči katalytickým jedům, které snižují životnost anorganických
katalyzátorů.
Jednou z hlavních překážek ve vývoji vysoce účinných EBFC představuje vysoká
molární hmotnost vlastního biokatalyzátoru, důsledkem čehož je nedostatečná povrchová
hustota katalytických center i při teoretickém pokrytí povrchu elektrody plnou monovrstvou
enzymu. V porovnání s konvenčními palivovými články se tedy dosahuje nižší proudové
hustoty (max. řádově stovky µA/cm2).

Další značnou nevýhodou je omezená stabilita

enzymů, které si pro maximální aktivitu musí zachovat i terciární strukturu [2] a problémy při
jejich imobilizaci na povrchu elektrody tak, aby na jedné straně sterické podmínky dovolovaly
přístup substrátu ke katalytické jednotce enzymu a na druhé straně umožňovaly tok elektronů
z oxidovaného substrátu přes enzymová redoxní centra až na elektrodu. Tento tok je často
usnadňován umělými mediátory, z provozně-konstrukčního hlediska je však levnější a
bezpečnější využít přímý elektronový transfer (Direct Electron Transfer DET), přičemž je
jedním z úkolů výzkumu v této oblasti zajistit, aby se tak nestalo na úkor celkového výkonu
zařízení.
Tento příspěvek se zabývá možností zvýšení povrchu (a tedy i celkové
elektrokatalýzy) anody využitelné pro konstrukci EBFC pomocí nanotechnologií, konkrétně
využítím uhlíkových nanotrubiček. Ty jsou pro své výborné elektrochemické vlastnosti velmi
často využívány jako vodivý materiál nejen v oblasti elektrobiochemie/biosenzoriky [3], ale i
pro přípravu např. vodivých polymerů a kompozitních materiálů v mnoha jiných odvětvích.
Rovněž byla ověřována změna enzymové elektrokatalýzy při použití zlatých
nanočástic jako další často využívané nanostruktury s pozitivním vlivem na aktivitu enzymů.
Jako anoda byla použita leštěná elektroda ze skelného uhlíku (Glassy Carbon Electrode GCE) modifikovaná nanostrukturami s inkubovaným enzymem fruktóza dehydrogenázou.
Tato je jedním z membránových oxidoreduktáz bakterií rodu Gluconobacter, které jsou pro
své unikátní oxidační vlastnosti již 2 dekády používány nejen pro přípravu biosenzorů i
biopalivových článků, ale i v různých aplikacích v biotechnologickém průmyslu [4].
Elektrochemické vlastnosti různých bionanorozhraní byly zjišťovány pomocí cyklické
voltamperometrie.
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Materiál a metody
D-fruktóza dehydrogenáza (FDH, 129 U mg-1), bez dalšího čištění (Sorachim; Paříž,
Francie); D-fruktóza dehydrogenáza (FDH, 31 U mg-1), bez dalšího čištění, jednostěnné
uhlíkové nanotrubičky (SW CNTs; vnitřní průměr 1.1 nm, délka 0.5 – 100 µm, čistota >90%),
mnohostěnné uhlíkové nanotrubičky (MW CNTs; vnější/vnitřní průměr 60-100/5-10 nm,
délka 0.5 – 500 µm, čistota >95%), mezoporézní uhlík (CMP; hydrofilní; velikost pórů cca 10
nm), kyselina hyaluronová (HA; bakteriální, z druhu Streptococcus equi), zlaté nanočástice
(průměr 5 a 20 nm) (Sigma Aldrich; St. Louis, USA). Ostatní chemikálie byly čistoty PA.
CV měření byla prováděna na potenciostatu PGSTAT 128N (Ecochemie, Utrecht,
Nizozemsko) za laborní teploty (20 °C), bez míchání, při tříelektrodovém uspořádání
(pracovní elektroda – modifikovaná GCE; referenční – Hg/Hg2SO4, sat. K2SO4; pomocná – Pt
disková). Elektrolyt (0,1 M acetátový pufr obsahující 2 mM CaCl2, pH 5; popř. 200 mM
roztok fruktózy v tomto pufru) byl vždy před vlastním měřením deaerován 15 min
probubláváním technickým dusíkem.
Příprava bioanody
GCE (BAS) byly vyleštěny pomocí hliníkové leštící pasty (velikost částic 0,3 µm;
Buehler, USA), opláchnuty destilovanou vodou a na 30 s ponořeny do ultrazvukové lázně
(Bandelin DT 102 H, Bandelin electronics, Berlin, Německo). Poté bylo na jejich povrch
napipetováno 10 µl zlatých nanočástic ve dvou krocích, popř. 6,5 µl disperzí uhlíkových
nanočástic. Po zaschnutí a opláchnutí v acetátovém pufru bylo na takto modifikovaný povrch
naneseno 5 µl roztoku FDH (3 U/µl; rozp. v acetátovém pufru pH 5; Sigma pro modifikace s
uhlíkovými nanočásticemi, Sorachim pro veškeré modifikace AuNP), který se nechal na
povrchu inkubovat přes noc (cca 16 h) při 4°C nebo 5 µl komplexu zlaté nanočástice/enzym.
Před vlastním měřením byl přebytek enzymu (komplexu) odpipetován.
Příprava disperzí uhlíkových nanočástic
Jako disperzního činidla bylo použito 0,1% (v/w; vodný roztok) kyseliny hyaluronové,
která se ukázala být vhodnou matricí pro tvorbu nanostrukturovaného biorozhraní [5].
Působením ultrazvuku po dobu 20 min na směs HA a uhlíkových nanostruktur bylo dosaženo
jejich dostatečné deaglomerace. Po této proceduře byly disperze nechány 2 minuty v klidu
kvůli sedimentaci připadných větších aglomerátů.
Pro kontrolu vlivu disperzního činidla byly stejným způsobem připraveny i disperze
nanočástic v destilované vodě.
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Příprava komplexu zlaté nanočástice/enzym
Roztok FDH (Sorachim) v acetátovém pufru byl smísen v poměru 1:1 s disperzí zlatých nanočástic s průměrem 5 (komplex AuNP5/FDH) nebo 20 nm (komplex AuNP20/FDH).
Tato směs byla inkubována nejméně 2 h při 4°C a dále byla používána stejným způsobem,
jako čistý roztok FDH.
Výsledky a diskuze
Elektrokatalytická aktivita enzymu inkubovaného na povrchu GCE modifikovaném
nanomateriály byla zjišťována jako nárůst katalytického proudu na cyklickém voltamogramu
při měření v přítomnosi substrátu oproti měření v čistém pufru. Ze všech voltamogramů je
patrné, že tento nárůst, tedy elektrokatalýza, začíná při použití uhlíkových i zlatých nanočástic
při cca -500 mV, což je v souladu s průběhem elektrokatalýzy oxidace fruktózy frutóza
dehydrogenázou na GCE modifikované nanomateriály popsané v jiné literatuře [6,7].
Uhlíkové nanočástice
V prvním kroku byl zjišťován vliv použitého disperzního činidla. Byly zjištěny
proudové odezvy pro elektrody modifikované pouze vodnými disperzemi CMP, SW CNTs a
MW CNTs které byly porovnány s proudovými odezvami elektrod modifikovanými HA
disperzemi týchž materiálů. Výsledky shrnuje tab. 1, ze které je zřejmé, že jakkoliv lze
předpokládat retardační efekt HA na transfer elektronů, její vliv na výslednou katalýzu byl
pozitivní (cca dvojnásobný nárůst proudové odezvy). Kyselina hyaluronová zde tedy působí
jako stabilizátor nanočástic s předpokládaným benefitem při imobilizaci enzymu. Tento
předpoklad se nepotvrdil v případě mezoporezního uhlíku, kde se projevil nevhodný tvar
těchto nanočástic. Ty pravděpdobně nebyly schopné vytvořit v HA disperzi vodivou síť,
neboť jednotlivé částice byly izolovány od ostatních. Jako disperze s nejlepšími vlastnostmi
se tedy ukázaly být jednostěnné uhlíkové nanotrubičky o koncentraci 5 mg/ml.

Tab. 1: Maximální katalytické proudy pro elektrody modifikované disperzemi různých
uhlíkových nanočástic.
Katalytický proud (µA)
vodná

disperze v

disperze

HA

SW CNT 0,250; 0,566a
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0,366;
1,412a

MW CNT
CMP
a

0,290
0,634;
0,823b

0,727
0,311

– koncentrace SW CNTS 5 mg/ml; b – koncentrace CMP 10 mg/ml; ostatní 1 mg/ml

Zlaté nanočástice
Zlaté nanočástice jsou známy dobrou biokompatibilitou, resp. schopností sorbovat na
svůj povrch enzymy a zvyšovat jejich stabilitu [8], proto byla ověřována možnost modifikovat
jimi povrch GC elektrody. Z obr. 2 A je patrné, že větší proudové odezvy bylo dosaženo při
použití nanočástic o velikosti 20 nm (1,124 µA) než s 5 nm nanočásticemi (0,692 µA). Je
pravděpodobné, že v případě menších nanočástic dochází částečně k jejich izolaci enzymem,
což by vedlo ke snížení vodivosti modifikační struktury, tedy k poklesu proudové odezvy.
Dalším možným způsobem zvýšení míry biokatalýzy pomocí zlatých nanočástic je
příprava jejich komplexu s enzymem [9], což umožňuje kombinovanou modifikaci elektrod.
Při té byl povrch GCE pokryt nejprve disperzí HA/SWCNT, která zvětší povrch elektrody,
zvýší vodivost a poskytne lepší podmínky pro imobilizaci enzymu. Následně byl aplikován
komplex zlaté nanočástice/enzym. Tento modifikační protokol poskytl zatím nejlepší
výsledky, přičemž z obr. 2 B je opět patrna lepší biokatalytická účinnost při použití nanočástic
o průměru 20 nm (4,22 µA) než pro částice s průměrem 5 nm (2,88 µA)

Obr. 2: A - cyklické voltamogramy GC elektrod modifikovaných 1, 2 – AuNP20; 3, 4 –
AuNP5 a FDH. B – Cyklické voltamogramy GC elektrod modifikovaných nejprve
HA/SWCNT a následně 1, 2 - FDH/AuNP20; 3, 4 – FDH/AuNP5. A i B: přerušované čáry –
CV v acetátovém pufru; plné čáry – CV v 200 mM fruktóze. Pro všechny modifikace použit
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FDH (Sorachim). Rozsah -900 → +100 mV; skenovací rychlost 10 mV/s.
Závěr
Použití nanomateriálů při přípravě rozhraní pro bioelektrokatalýzu je slibnou cestou ke
zvýšení celkové účinnosti biokatalyzátorů, což by umožnilo konstrukci biopalivových článků
s výkonem dostatečným k efektivní konkurenci konvenčním bateriím či palivovým článkům.
V této práci byly prozkoumány některé možnosti využití dvou nejslibnějších nanostruktur –
uhlíkových nanotrubiček a koloidního zlata. Nejvyšší proudovou odezvu přitom vykazovala
GCE modifikována nejprve disperzí jednostěnných uhlíkovýc nanotrubiček v kyselině
hyaluoronové a následně komplexem fruktóza dehydrogenázy a zlatých nanočástic. Zjištěný
maximální katalytický proud byl 4,22 µA, což při použité GC elektrodě odpovídá proudové
hustotě 59,7 µA/cm2. Dosažené výsledky budou brány jako základ pro další výzkum v této
oblasti.

Poděkování
Tato publikace byla vytvořená realizací projektu "CEntrum pre Materiály, vrstvy a
systémy pre Aplikácie a CHemIcké procesy v extrémNych podmienkAch" na základe
podpory operačního programu Výzkum a vývoj financovaného z Evropskeho fondu
regionálního rozvoje a blokovým grantem financovaným finančním mechanismem EHP, č.
SAV-FM-EHP-2008-04-04.

Seznam použité literatury
[1]

Bullen R. A., Arnot T. C., Lakeman J. B., Walsh F. C. (2006) Biosens. Bioelectron. 21,
p. 2015

[2]

Cooney M. J., Svoboda V., Lau C., et al. (2008) Energy Environ. Sci. 1, p. 320

[3]

Agüí L., Yáñez-Sedeño P., Pingarrón J. M. (2008) Anal. Chim. Acta 622, p. 11

[4]

Tkac J., Svitel J., Vostiar I., et al. (2009) Bioelectrochem. 76, p. 53

[5]

Filip J., Šefčovičová J., Tomčík P., et al. (2010) Anal. Chim. Acta, zaslaný článek

[6]

Tsujimura S., Nishina A., Hamano Y., et al. (2010) Electrochem. Commun. 12, p. 446

[7]

Kamitaka Y., Tsujimura S., Setoyama N., et al. (2007) Phys. Chem. Chem. Phys. 9, p.
1793

[8]

Pingarrón J. M., Yáñez-Sedeño P., Gonzáles-Cortés A. (2008) Electrochim. Acta 53, p.
5848

[9]

Yabuki S., Mizutani F. (1996) Electroanalysis 9(1), p. 23

145

Biotechnologické využitie kvasiniek S. cerevisiae na produkciu skvalénu
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Úvod a formulácia cieľa
Skvalén je prírodná zlúčenina, ktorá patrí do skupiny izoprenoidov. Táto zlúčenina hrá
významnú úlohu v biosyntéze sterolov ako prvý prekurzor v sterol-špecifickej časti biosyntetickej dráhy. Vďaka výrazným antioxidačným, antitumorovým a chemoprotektívnym
vlastnos-tiam má skvalén široké využitie v potravinárstve, farmácii a kozmetickom priemysle.
Dostupnosť skvalénu v živočíšnej a rastlinnej ríši je však obmedzená. V súčasnosti sa
pre komerčné účely skvalén získava zo žraločej pečene alebo olivového oleja. Do popredia sa
však dostáva využívanie alternatívnych biotechnologických systémov produkcie skvalénu,
pričom jedným z týchto systémov predstavujú kvasinky S. cerevisiae. Zvýšenú akumuláciu
skvalénu v kvasinke S. cerevisiae je možné dosiahnuť modifikáciou kultivačných podmienok,
alebo pomocou genetickej manipulácie dráhy biosyntézy ergosterolu. Pomerne sľubné
výťažky sa dosiahli pri ovplyvnení pre-skvalénovej (mevalonátovej) časti biosyntézy
ergosterolu [1]. Kľúčovýmn enzýmom v tejto časti dráhy je 3-hydroxy-3-metylglutarylkoenzým A (HMG-CoA) reduktáza kódovaná dvomi génmi HMG1 a HMG2, ktoré sú
diferenciálne exprimované v závislosti od kultivačných podmienok. Zvýšená expresia génu
HMG1, kódujúceho HMG-CoA reduktázu, viedla v bunkách k zvýšenej akumulácii skvalénu
v porovnaní so štandardným kmeňom. Podobne sa zvýšenie obsahu prekurzorov ergosterolu
(vrátane skvalénu) dá dosiahnuť zablokovaním postskvalénovej časti biosyntézy ergosterolu.
Pri oboch prístupoch však prichádzalo k zniženiu viability produkčných kmeňov.
Cieľom predloženej práce bolo prostredníctvom biochemických a genetických metód
skúmať faktory ovplyvňujúce akumuláciu skvalénu. Zamerali sme sa pri tom na stimuláciu
mevalonátovej časti dráhy syntézy ergosterolu pomocou nadexpresie génu HMG1 a na
zníženie aktivity spracovávania skvalénu zmenami kultivačných podmienok (anaerobióza,
hem deficiencia) alebo mutačným zásahom ERG1 génu kódujúceho epoxidázu skvalénu.

Materiál a metódy
V tejto práci boli použité nasledovné kmene S. cerevisiae: divý typ (BY4742 MATa;
his3∆1; leu2∆0; lys2∆0; ura3∆0), hem1∆ mutant (BY4742 MATa his3∆1; leu2∆0; lys2∆0;
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ura3∆0; hem1::LEU2), BY4742/pYEX-CHT+HMG1 (BY4742 MATa; his3∆1; leu2∆0;
lys2∆0; ura3∆0, transformovaný HMG1+ pYEX-CHT); séria kmeňov s disruptovaným génom ERG1 s variantami ERG1 génu exprimovanými z plazmidu [3]: 350 (KLN1 MATα leu2
ura3 trp1 ERG1::URA3 [pNS1]ERG1), 353 (KLN1 MAT α leu2 ura3 trp1 ERG1::URA3
[pAB1]erg1 L37P), 358 (KLN1 MATα leu2 ura3 trp1 ERG1::URA3 [pCN1]erg1 Q443STOP)
Kultivácia buniek
Bunky rástli aeróbne pri 28°C v tekutých YEPD médiach (1% kvasničný extrakt 2%
peptón and 2% glukóza). Pri anaeróbnej kultivácii resp. kultivácii hem1∆ mutanta bolo
médium doplnené o ergosterol (20 µg/ml) a Tween 80 ako zdroj nenasýtených mastných
kyselín (0,06%) resp. kyselinu δ-aminolevulovú (dALA, 50 µg/ml). Pri anaeróbnej kultivácii
bolo médium zbavené kyslíka metódou používanou pri kultivácii metanogénnych baktérií [3].
Konštrukcia plazmidu pre nadexpresiu HMG1 génu a transformácia buniek
Plazmid pYEX-CHT+HMG1 bol použitý pre expresiu Hmg1p-HIS v hostiteľskom
kmeni kvasiniek S. cerevisiae BY4742 pod promótorom indukovateľným katiónmi Cu2+.
Z templátu génomovej DNA vyizolovanej z kvasiniek bol gén HMG1 amplifikovaný pomocou PCR reakcie použitím primerov BamHI-Hmg1 a Hmg1-Xho-R. Fragment o veľkosti
3165 bp sa vyizoloval z gélu a po štiepení enzýmami BamHI a XhoI bol gén HMG1 ligovaný
lepivými koncami do vektora pYEX-CHT. Plazmid pYEX-CHT+HMG1 bol amplifikovaný v
kmeni E.coli DH5α a po purifikácii pomocou kitu firmy Fermentas bol transformovaný kmeň
S. cerevisiae BY4742. Transformácia kvasiniek sa uskutočnila lítium-acetátovou metódou [4]
Transformanty boli selektované na miskách s minimálnym médiom (2% glukóza, 0,67%
Yeast Nitrogen Base bez aminokyselín) s prídavkom uracilu (20 ug/ml).
Analýza sterolov
Bunky pre analýzu sterolov boli rastené 24 hodín v kompletnom médiu. Alikvóty
1x109 buniek v 1 ml destilovanej vody boli homogenizované vortexovaním sklenenými
guličkami (priemer 0.3mm) 6 x 1 min (s chladením v ľade 1 min medzi vortexovaním). Po
rozbití buniek sa suspenzia rosuspendovala v 3 ml 60% KOH (w/v) v 50% metanole (v/v).
Bunkové lipidy boli saponifikané 2 h pri 70°C. Nesaponifikovateľné lipidy boli z buniek
extrahované n-hexánom. Extrakty boli vysušené v prúde dusíka, lipidy boli suspendované
v acetóne a analyzované metódou HPLC na reverznej fáze (RP-HPLC). Delenie lipidov
prebehalo na kvapalinovom chromatografe Agilent 1100 s použitím kolóny Eclipse XDB-C8.
Steroly boli eluované 95% metanolom ako mobilnou fázou pri rýchlosti prietoku 1 ml/min a
teplote 30°C a detekované pomocou detektora s diódovým poľom (DAD) a detektora CAD
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(Corona Charged Aerosol detector). Píky boli identifikované na základe retenčného času
štandardov (ergosterol, cholesterol, lanosterol, skvalén) a charakteristického spektra v DAD.
Jednotlivé steroly a skvalén boli kvantifikované pomocou kalibračnej krivky stanovenej pre
príslušné štandardy.

Výsledky a diskusia
1. Akumulácia skvalénu pri anaerobióze a hem deficiencii
Optimalizácia kultivačných procesov pri ktorých dochádza k produkcii rôznych metabolitov mikroorganizmov je jedným zo základných podmienok pre ich využitie v biotechnológii.
Metabolizmus skvalénu na ergosterol vyžaduje ako prítomnosť molekulárneho
kyslíka, tak prítomnosť hemu. Preto sme v daľších experimentoch kvantifikovali obsah
skvalénu u BY 4742 hem1∆ mutanta (defekt v dALA syntáze) v podmienkach aeróbneho
rastu s prídavkom dALA (hem-suficientné), aeróbnych bez dALA s prídavkom externého
ergosterolu a nenasýte-ných mastných kyselín (hem-deficitné) a za anaeróbnych podmienok
s prídavkom ergosterolu a nenasýtených mastných kyselín.
Získané výsledky (Obr. 1) naznačujú, že hem deficiencia aj anaerobióza vedie k akumulácii skvalénu, pričom hem deficiencia v aeróbnych podmienkach je z hľadiska produkcie
skvalénu účinnejšia.
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Obr. 1: Zmeny obsahu skvalénu pri hem deficiencii a anaerobióze
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2. Akumulácia skvalénu pri genetickej manipulácii biosyntézy ergosterolu
2.1 Účinok nadexpresie 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzým A reduktázy
Enzým 3-hydroxy-3-metylglutaryl koenzým A (HMG-CoA) reduktáza je hlavným regulačným enzýmom biosyntézy sterolov. U kvasiniek tento enzým kódujú dva gény HMG1
a HMG2 produktami ktorých sú izoenzýmy Hmg1p a Hmg2p.
Akumuláciu skvalénu ako jedného z prekurzorov biosyntéze ergosterolu možno
dosiahnúť zvýšením špecifickej aktivity HMG-CoA reduktázy [1]. V našich pokusoch sme
použili pre nadexpresiu systém indukcie iónmi Cu2+ z multikópiového plazmidu pYEXCHT/HMG1. Výsledky analýz ukázali, že k akumulácii skvalénu prichádza v kmeni BY 4742
pYEX-CHT/HMG1 aj bez prídavku externej Cu2+. Prídavok 150 resp. 450 µM Cu2+ nemal
na ďalšiu akumuláciu skvalénu vplyv. To ukazuje, že meď prítomná v YPD médiu stačila pre
maximálnu expresiu HMG-CoA reduktázy. Napriek tomu, že u transformovaných kmeňov
dochádzalo k zvýšenej akumulácie skvalénu, nepozorovali sme zvýšenie hladín ergosterolu
a iných sterolových zlúčenín. Získané výsledky tak naznačujú, že nadexpresia HMG-CoA
reduktázy signifikantne neovplyvňuje dráhu za skvalénom ako sterolovým prekurzorom.
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1
čas (min)

Obr. 2: Chromatografický profil nesaponifikovateľných lipidov extrahovaných z kmeňov: (1)
pYEX-CHT (-Cu2+), (2) pYEX-CHT/HMG1 (-Cu2+), (3) pYEX-CHT (+ 150µM Cu2+), (4)
pYEX-CHT/HMG1 (+ 150µM Cu2+), (5) pYEX-CHT (+ 450µM Cu2+), (6) pYEXCHT/HMG1 (+ 450µM Cu2+)
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Obr. 3: Kvantifikácia obsahu skvalénu (109 buniek) (1) pYEX-CHT (-Cu2+), (2) pYEXCHT/HMG1 (-Cu2+),
2+
(3) pYEX-CHT (+ 150µM Cu ), (4) pYEX-CHT/HMG1 (+ 150µM Cu2+), (5) pYEX-CHT (+
450µM Cu2+),
(6) pYEX-CHT/HMG1 (+ 450µM Cu2+)
2.2. Účinok mutácií v ERG1 géne
Epoxidáza skvalénu, kódovaná génom ERG1 je jedným z kľúčových enzýmov
v biosyntéze sterolov. Patrí do skupiny mono-oxygenáz a katalyzuje konverziu skvalénu na
2,3-oxidoskvalén, pričom táto reakcia je viazaná na molekulový kyslík. Predošlé experimenty
v našom laboratóriu ukázali, že erg1 mutanty hypersenzitívne k inhibítoru

epoxidázy

skvalénu terbinafínu (inhibítor skvalén epoxidázy) majú zvýšený obsah skvalénu v dôsledku
zníženej aktivity skvalén epoxidázy.

lipidy 28° C

45000
40000
35000
30000

Ergosterol

25000

Squalene

20000
15000
10000
5000
0
350-28

353-28

358-28

lipidy 28°C (ug/10e9 buniek)

2500

2000
Ergosterol

1500

Squalene
1000

500

0
350-28

353-28

358-28

Obr. 4: Vplyv zníženej aktivity epoxidázy skvalénu na produkciu skvalénu. Aktivita
epoxidázy skvalénu bola znížená bodovými mutáciami v géne ERG1. Kmene: 350 ([pNS1],
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divý typ w.t. ERG1), 353([pAB1 erg1 L37P], miss-sense mutácia) a 358 ([pCN1 erg1 Q443STOP],
nonsense mutácia)
Pre kvantifikáciu účinku aktivity epoxidázy skvalénu na akumuláciu skvalénu sme zo
sady sady TerbHS mutatov vybrali mutanta 353 (missense mutácia spôsobujúca zámenu jednej
aminokyseliny) a 358 (nonsense mutácia spôsobujúca predčasné ukončenie syntézy Erg1p).
Z obrázku 4 vyplýva, že obe skúmané erg1 mutácie spôsobovali výraznú akumuláciu
skvalénu. Efekt erg1 mutácií bol pritom výrazne vyšší ako zmeny kultivačných podmienok
(anaerobióza resp. hem deficiencia) alebo nadexpresie HMG-CoA reduktáz.

Záver
V prezentovaných experimentoch sme sledovali vplyv kultivačných podmienok a genetickej manipulácie dráhy biosyntézy ergosterolu na obsah skvalénu v bunkách S. cerevisiae.
Anaerobióza a hem deficiencia ovplyvnila obsah tohto biotechnologicky významného
prekurzora sterolov veľmi málo. Mierne zvýšenie výťažku skvalénu sme zaznamenali v
prípade nadexpresie Hmg1p, zatiaľ čo najväčší narást obsahu skvalénu sa dosiahol mutáciami
v ERG1 géne. Akumulácia skvalénu u erg1 mutantov bola pritom výrazne vyššia ako boli
hodnoty publikované inými laboratóriami [1, 5]. Ako perspektívnu cestu pre ďalšie zvýšenie
produkcie skvalénu v kvasinkách budeme v ďalších experimentoch testovať kombináciu
nadexpresie HMG-CoA reduktázy a mutáciami v ERG1 géne.

Poďakovanie
Toto cestou by som rada poďakovala svojím kolegom Romanovi Holíčovi a Márii
Šimočkovej-Balážovej za cenné rady a pomoc pri realizácii niektorých experimentov. Práca
bola podporovaná projektmi APVV-0681-07 a VVCE-0064-07

Zoznam použitej literatúry
[1]

Polakowski T., Stahl U., Lang C. (1998) Appl. Microbiol. Biotechnol. 49, p. 66

[2]

Ruckenstuhl Ch., Lang S., Poschenel A., et al. (2007) Antimicrob. Agents Chemother.
51(1), p. 275

[3]

Valachovič M., Hronská L., Hapala I. (2001) FEMS Microbiol. Lett. 197, p. 41

[4]

Schliestl R. H., Gietz R. D. (1989) Curr. Genet. 16, p. 339

[5]

Mantzouridou F., Naziri E., Tsimidou M. Z. (2009) J. Agric. Food Chem. 57(14), p.
6189

151

Detekcia významných patogénov v potravinách
Anna Gičová1,2, Monika Dräxlerová2,, Zuzana Sirotná2, Danka Šimonyiová2
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej
biológie, Mlynská dolina, 84215 Bratislava, Slovensko, anna.gicova@uvzsr.sk
2
Úrad verejného zdravotníctva SR, Národné referenčné centrum pre mikrobiológiu životného
prostredia, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava, Slovensko

Úvod a formulácia cieľa
Identifikácia patogénnych mikroorganizmov v potravinách je veľmi dôležitá z hľadiska ich kvality a bezpečnosti. Potraviny predstavujú pre človeka vysoko rizikový zdroj ochorení, ako aj spôsob prenosu v rámci populácie, pretože poskytujú vhodné prostredie na ich
prežívanie, rast i rozmnožovanie. Medzi najvýznamnejšie mikroorganizmy v potravinách
patria Staphyloccocus aureus, Cronobacter sp., Salmonella sp., Escherichia coli O157
a verotoxín (VTEC) produkujúce kmene E. coli, Listeria monocytogenes, Campylobacter sp.
a iné. Najviac kontaminované sú práve potraviny, ktoré človek často konzumuje, ako sú
mlieko a mliečne výrobky, mäso, rôzne druhy polotovarov i ovocné šťavy, zelenina a vajíčka.
Cieľom našej práce bola detekcia a presná identifikácia troch patogénov - Escherichia
coli, Listeria monocytogenes, Campylobacter sp., využitím kultivačných metód na základe
fenotypových vlastností a metód molekulárnej biológie na báze nukleových kyselín, taktiež
komparácia klasickej serotypizácie a PCR-typizácie.
Escherichia coli O157 sa zaraďuje medzi gramnegatívne mikroorganizmy taxonomicky začlenené do čeľade Enterobacteriaceae. Optimálna teplota pre jej rast je 37°C. Patrí
medzi vysoko infekčné verocytotoxigenické (VTEC) kmene produkujúce toxín, ktorý spôsobuje diarrheálne ochorenie, v niektorých prípadoch vedie až k hemolytickému uremickému
syndrómu a k smrti [1]. K ochoreniu dochádza po požití kontaminovaných potravín, predovšetkým ide o konzumáciu nedostatočne tepelne opracovaného mäsa (hovädzie hamburgery)
alebo surového mlieka. Popísané boli aj ochorenia spôsobené konzumáciou hlávkového šalátu, jablčnej šťavy, ale aj kontaminovanou pitnou vodou. VTEC je ničený teplom, preto
varenie a pasterizácia sú dostatočnou ochranou konzumentov pred infekciou z týchto zdrojov.
Patogenita je asociovaná s niekoľkými virulenčnými faktormi, kódovanými viacerými génmi
ako sú gény stx1 a stx2, tiež eaeA gén pre intimín. Tieto gény zároveň slúžia na identifikáciu
pomocou PCR reakcie [2,3]. E. coli O157 sa tiež detekuje pomocou imunofluorescenčnej
metódy miniVIDAS. Ide o imunokoncentračnú techniku založenú na špecifickej reakcii
medzi protilátkou a antigénom, pričom výsledná enzymatická reakcia sa hodnotí na základe

152

merania fluorescencie (špecifický enzým štiepi fluorogénny substrát prítomný v reagenciách
za vzniku fluorescencie meranej pri 450 nm ).
Campylobacter sp. je patogén patriaci do čeľade Campylobacteriaceae. Ide o gramnegatívny mikroaerofilný mikroorganizmus, ktorý v potravinách iba prežíva. Je veľmi citlivý na
teplotu a náročný na kultivačné podmienky. Rod Campylobacter zahŕňa 16 druhov, pričom
ochorenia u ľudí najčastejšie spôsobujú termotolerantné druhy. Možno ho nájsť v nedostatočne tepelne spracovanom mäse – hlavne v hydinovom, nepasterizovanom mlieku, v ovocí,
zelenine a v kontaminovanej vode. V súčasnosti je považovaný za najväčšieho pôvodcu hnačkovitých ochorení baktériálneho pôvodu v EÚ. Na ich skríning sa využíva imunochromatografická metóda Singlepath (kombinácia ELISA imunochromatografickej metódoy a detekčného signálu založeného na zmene farby), ale aj metóda miniVIDAS.
Ďalší patogén, Listeria monocytogenes, je v porovnaní s predchádzajúcimi menej
náročný na kultivačné podmienky, pretože je veľmi odolná voči vplyvom prostredia. Patrí
medzi grampozitívne, aeróbne až fakultatívne anaeróbne mikroorganizmy. Je to vnútrobunkový parazit, ktorý napáda bunky imunitného systému a rozmnožuje sa v nich. Spôsobuje
gastroenteritídy (listeriózy) a iné závažné ochorenia ako meningitídy, encefalitídy, očné,
kožné, septické a pľúcne formy listerióz. Listérie môžu kontaminovať mäsové výrobky,
produkty mora, ale aj surové mlieko, mliečne výrobky a zeleninu. Na jej detekciu sa
využívajú aj imunofluorescenčné metódy.
Detekcia týchto patogénov je legislatívne založená na kultivačných metódach. Avšak
tieto fenotypové metódy sú veľmi časovo i manuálne náročné. Preto sa súčasný výskum
zameriava na molekulárnu identifikáciu mikroorganizmov.

Materiál a metódy
Použité bakteriálne kmene:
Escherichia coli O157:H7 – CCM4787, Listeria monocytogenes – CCM4649, Campylobacter jejuni – CCM6214
Použité kultivačné média:
Fraser bujón, Agar podľa Ottavianiho a Agostiho (ALOA), Bolton bujón, modifikované deoxy-cholátové agarové médium s uhlím a cefoperazónom (mCCD agar), tryptózo-sójový
bujón (akryflavín, novobiocín), Fluorocult ECO O157:H7 agar
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Kultivačné metódy:
Pri detekci patogénov sme postupovali podľa legislatívnych aurópskych noriem [4, 5,
6]:
Listeria monocytogenes – STN EN ISO 112910-1/A1 [4]
Escherichia coli O157:H7 - STN EN ISO 16654 [5]
Campylobacter sp.- STN EN ISO 10272-1 [6]
Imunofluorescenčné a imunochromatografické metódy:
Analyzátor miniVIDAS (Biomérieux) , ELISA, Singlepath (Merck)
Serotypizačné metódy:
Protilátky – komerčné antiséra:
Listeria monocytogenes – OI, I/II, IV, V/VI, VI, VII, VIII, IX (Denka Seiken,Japan)
Escherichia coli – O26,O157,O111 (Denka Seiken, Japan); O103, O145, O91, O146
(Staten Serum Institut, Denmark)
PCR metódy:
Chromozómovú DNA sme získali lýzou buniek pri 95°C. Špecifické oblasti génov pre
dané mikrooraganizmy sme amplifikovali v termocykléroch od firmy IQ5 - BioRad a MasterCycler Gradient – Eppendorf v celkovom objeme 25 µl, pri špecifických podmienkach
a zložení amplifikačnej zmesi.
Použité primery: Escherichia coli O157:H7 - EcoF, EcoR - veľkosť produktu 239 bp,
eaeAF, eaeAR s veľkosťou 384 bp, stx1F, stx1R o veľkosti 180 bp, stx2F, stx2R o veľkosti
255 bp vtx2f (128-1, 128-2) o veľkosti 428 bp
Campylobacter jejuni - CjeF, CjeR (gén rplU) s veľkosťou 153 bp
Listeria monocytogenes – LIP1, LIP2 (gén prfA) s veľkosťou 274bp, PRS1, PRS2 (gén
prs) s veľkosťou 370bp, LMO1F, LMO1R (gén lmo0737) s veľkosťou 691bp, LMO2F,
LMO2R (gén lmo1118) s veľkosťou 906bp, ORF1F, ORF1R (gén orf2819) s veľkosťou
471bp, ORF2F, ORF2R (gén orf2110) s veľkosťou 597bp, FLA1, FLA2 (gén flaA) s veľkosťou 538bp
Výsledky a diskusia
Escherichia coli
Jednotlivé kmene zaslané z komunitného NRC Instituto Superiore di Sanita v Ríme
(IT), sme kultivovali v modifikovanom tryptózosójovom bujóne s prídavkom antibiotika pri
teplote 41,5°C. Pozitívne

kolónie sme následne potvrdzovali na flourogennom agare a

detekovali UV svetlom. Výsledné izoláty sme sérologicky konfirmovali latexovou aglutiná154

ciou alebo imunochromatografickým testom. Dostali sme nasledovné sérotypy: O26, O157,
O111, O103, O145, O91. Na úplné potvrdenie toxigenity kmeňa treba však dokázať produkciu toxínov VT1 a VT2, na ktorú sme využili PCR metódy. Amplifikovali sme špecifické
oblasti virulenčných génov a následnou elektroforetickou separáciou sme dostali PCRprodukty charakterizujúce daný kmeň. Výsledky preukázali produkciu toxínov u všetkých
analyzovaných kmeňov.
Campylobacter sp.
Kmene Campylobacter sme kultivovali pri špecifických podmienkach pri atmosfére s
84-86 %N, 9-10%CO2, 5-6%O2; 24 až 48 h. Kultivácia prebiehala v selektívne diagnostických
pôdach pri inkubačnej teplote 41,5°C. Na diagnostickom agare mCCD boli kolónie identifikované ako typické sivasté kolónie, často s kovovým leskom, ploché, vlhké, s tendenciou
plazivého rastu. Avšak kmene izolované z reálnych vzoriek ( hydinové mäso, RÚVZ TN) boli
nevitálne a kultivačnými metódami sa nám nepodarilo ich detekovať.
Z týchto kmeňov sme však izolovali chromozómovú DNA, ktorú sme využili na
molekulárnu identifikáciu pomocou PCR metódy. Amplifikáciou sme získali špecifické
fragmenty, ktoré po porovnaní so štandardným kmeňom boli identifikované ako Campylobacter jejuni.
Listeria monocytogenes
Jednotlivé kmene sme kultivovali na selektívnych tekutých a tuhých kultivačných
médií (Fraser bujón, médium podľa Ottavianiho a Aagostiho ALOA) pri kultivačnej teplote
30°C, 37°C (ALOA). Pozitívne kolónie boli identifikované ako zeleno-modré kolónie
obkolesené nepriehľadným prstencom. Suspektné izoláty boli konfirmované Gramovým
farbením, skúškou na dôkaz hemolýzy, biochemicky (dôkaz katalázy, skúška pohyblivosti,
utilizácia sacharidov, skúška CAMP)i imunochromatograficky, kde sme využili i komerčne
vyrábané sety (API Listeria, Singlepath LMO). Následne sme kmene sérologicky
potvrdzovali antisérami. Na šestnástich vzorkách kmeňov zaslaných v rámci štúdie
z komunitného centra pre Listeria monocytogenes EFSSA (sídlo komunitného NRC Agence
Francaise De Sécurité Sanitaire des Aliments, Maisons-Alfort, FR) sme potvrdili sérotypy OI,
I/II, IV, V/VI, VI, VII, VIII, IX.
Na týchto kmeňoch sme vykonali taktiež PCR-typizáciu, kde sme využili metódu
multiplex PCR (obr.1). Po amplifikácii a elektroforetickej separácii v agarózovom géli sme
dostali špecifické profily jednotlivých kmeňov, a tak určili ich sérotypy. Porovnaním
s kultivačnou metódou sme dosiahli rovnaké výsledky.
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Obr. 1: Elektroforetogram identifikovaných kmeňov Listeria monocytogenes po multiplexPCR
1.dráha negatívna kontrola, 2. dráha pozitívna kontrola, 3.-7. dráha analyzované kmene
Listeria monocytogenes; 8. dráha štandard; 9.-13. dráha kmene dráha analyzované kmene
Listeria monocytogenes
Záver
Detekcia patogénov

v potravinách sa vykonáva podľa legislatívne schválených

noriem, ktoré sú zamerané na kultivačné metódy. V súčasnosti sa však výskum sústreďuje na
metódy molekulárnej biológie, pretože klasické metódy sú veľmi časovo i manuálne náročné,
a častokrát nedokážu presne úplne detekovať daný mikroorganizmus, čo je napríklad
spôsobené nevitálnosťou kmeňa. V predloženej práci sme porovnávali kultivačné metódy
a metódy molekulárnej diagnostiky. Potvrdili sme nevyhnutnosť vývoja molekulárnych
metód, ktoré majú v súčasnosti rozhodujúci význam pri identifikácii a typizácii mikroorganizov.
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Využitie heterologickej expresie génu CgPDR1 na prípravu skríningového systému
pre modulátory mnohonásobnej rezistencie v patogénnych kvasinkách
Eduard Goffa, Alexandra Bialková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, edogoffa@centrum.sk

Úvod a formulácia cieľa
Na základe zvýšeného výskytu infekcií spôsobených kvasinkou Candida glabrata sa
pozornosť mikrobiológov upriamuje na štúdium vlastností tejto kvasinky, medzi ktoré patrí aj
schopnosť tejto patogénnej kvasinky stať sa rezistentnou voči antifungálnym látkam.
Podobnosť s nepatogénnou kvasinkou Saccharomyces cerevisiae umožňuje rozsiahle štúdium
rôznych génov C. glabrata práve v heterologickom systéme kvasinky S. cerevisiae. Tá je
vďaka svojej bezpečnosti, známemu genómu a množstvu poznatkov nahromadených po desaťročia výskumu mimoriadne vhodným modelom na štúdium aj fenoménu mnohonásobnej
rezistencie voči antifungálnym látkam. Za navodenie tohto druhu rezistencie u kvasinky C.
glabrata sú zodpovedné gény pre exluxné membránové transportéry xenobiotík, ktoré sú pod
kontrolou transkripčného faktora CgPdr1p. K jeho zvýšenej expresii dochádza aj u kvasiniek
s poškodenými mitochondriami [1]. Avšak pre prax je významnejší výskyt mutantných alel
tohto génu so ziskom funkcie u klinických izolátov [2]. V súčasnosti sa upriamuje pozornosť
na možnosť modulácie rezistencie patogénnych kvasiniek novými látkami [3] a jedným z potencionálnych cieľov týchto látok môže byť aj transkripčný faktor Cgpdr1p.
Cieľom experimentov bolo preklonovať gén CgPDR1 z plazmidu pCgACU5-CgPDR1
do centromérneho vektora pFL38 a získaným plazmidom transformovať kvasinkový kmeň S.
cerevisiae FY1679-28C/TDEC, ktorý nesie prerušené gény PDR1 a PDR3. Následne stanoviť
funkčnosť kandidového génu exprimovaného z vlastného promótora v S. cerevisiae
sledovaním citlivosti transformantov na cykloheximid. Ďalej amplifikovať otvorený čítací
rámec génu CgPDR1 pomocou PCR, vložiť ho do vektora pYES2 za indukovateľný promótor
PGAL1, skonštruovaným plazmidom transformovať baktérie E. coli a kvasinkový kmeň
FY1679-28C/TDEC. Overiť funkčnosť klonovaného génu v kvasinkách S. cerevisiae
sledovaním citlivosti na cykloheximid. Následne týmto plazmidom transformovať hostiteľský
kmeň FY1679-28C/TDEC nesúci plazmid YCp s dominantne letálnou alelou génu PMA1 po
kontrolou PPDR5 [4] a sledovať inhibíciu rastu kvasiniek na médiách s galaktózou na základe
indukcie expresie génu CgPDR1 a následnej aktivácie dominantne letálnej alely pma1.
Získaný dvojitý transformant by mal predstavovať testovaciu bunku skríningového systému
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pre inhibítory aktiviti CgPdr1p transkripčného faktora navodzujúceho rezistenciu voči
antimykotikám.

Materiál a metódy
Použité mikroorganizmy: Na prípravu skríningového systému bol použitý kvasinkový
kmeň S. cerevisiae FY 1679-28C/TDEC (MATa, ura3-52, trp1-∆63, leu2-∆1, his3-∆200,
pdr1::TRP1, pdr3::HIS3) nesúci plazmid YCp-PPDR5-pma1. Pri príprave hybridného plazmidu
sa na transformáciu ligačnou zmesou a pomnoženie plazmidu použil bakteriálny kmeň E. coli
XL1-Blue (recA1, endA1, hsdR17, (rK-, mK-), supE44, thi-1L, gyrA96, relA1, lac, F-, proAB,
lacqZ, dM15, Tn10 ( tetr )) [4].
Použité plazmidové vektory: Gén CgPDR1 bol vyštiepený z plazmidu pCgACU5CgPDR1 (CgARS, CgCEN, CgURA3, AmpR, CgPDR1) a následne vložený do vektorov
pFL38 (ScURA3, ScCEN6, AmpR ). Následne bol otvorený čítací rámec génu amplifikovaný
pomocou PCR a vložený za promótor PGAL1 vektora pYES2 (ScURA3, PGAL1 , AmpR).
Použité kultivačné média: Na kultiváciu baktérií E. coli sa používalo LB médium a pri
selekcii transformantov LB médium s ampicilínom (100 µg/ml). Na kultiváciu kvasiniek sa
používalo komplexné YPD médium, syntetické YNB glukózové médium a YNB galaktózové
médium. V prípade potreby boli do médii pridané aminokyseliny podľa auxotrofie
príslušného kmeňa [4].
Príprava hybridných plazmidov: Gén CgPDR1 bol z plazmidu pCgACU5-CgPDR1
vyštiepený restrikčnými endonukleázami KpnI a SphI. Po následnej elektroforéze bol DNA
fragment génu CgPDR1 z gélu vyrezaný a purifikovaný kitom firmy Qiagen: QIAquick Gel
Extraction Kit. Tento fragment sa spojil s vopred naštiepeným vektorom pFL38 pre S.
cerevisiae restrikčnými endonukleázami KpnI a SphI a touto ligačnou zmesou sa následne
transformovali kompetentné bunky E. coli. pDNA z náhodne vybratých transformantov bola
analyzovaná vhodnými restrikčnými endonukleázami a PCR amplifikáciou prítomného génu
CgPDR1. Hybridný plazmid bol použitý na transformáciu kvasiniek.
Pri príprave skríningového systému bol ORF génu CgPDR1 amplifikovaný z plazmidu
pCgACU5-CgPDR1 za vnesenia rozpoznávacích miest pre restrikčné endonukleázy EcoRI
a BamHI pomocou primerov. Amplifikát a vektor pYES2 boli týmito enzýmami naštiepené,
následne ligované a vnesené do baktérií. Po selekcii transformantov sa plazmid izoloval
a podrobil restrikčnej analýze na potvrdenie jeho štruktúry.
Transformácia kvasiniek: Kvasinkový kmeň S. cerevisiae FY1679-28C/TDEC sa
transformoval hybridnými plazmidmi tepelným šokom. Transformanti sa selektovali na médiu
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YNB s leucínom. Po potvrdení funkčnosti klonovaného génu testami citlivosti na cykloheximid bol plazmidom pYES2-PGAL1-CgPDR1 transformovaný kmeň FY1679-28C/TDEC nesúci
plazmid YCp-PPDR5-pma1, ktorého transformanty boli selektované na pevnom YNB médiu.
Test citlivosti na cykloheximid: Funkčnosť génu bola testovaná sledovaním citlivosti
transformantov kvasiniek na médiách so vzostupným radom koncentrácií cykloheximidu.
MIC bola stanovená po 10. dni kultivácie pri 30°C.
Test stability skríningového systnému: Funkčnosť a stabilita skríningového systému
bola stanovená porovnaním rastu dvojitých transformantov na pevných a tekutých médiách
YNB s glukózou a YNB s galaktózou.

Výsledky a diskusia
V prvej časti práce sme spojili otvorený plazmid pFL38 s fragmentom DNA nesúcim
gén CgPDR1 s vlastným promótorom. Následne sme ligačnou zmesou sme elektroporáciou
transformovali kompetentné bunky E. coli XL1-Blue. Genéza plazmidu je zobrazená na
Obr.1.

Obr. 1: Stratégia prípravy plazmidu pFL38-CgPDR1
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Z 10 kolónií pozitívnych transformantov sme plazmid izolovali a podrobili restrikčnej
analýze. Po pozitívnom výsledku sme plazmidom pFL38-CgPDR1 transformovali kvasinky
S. cerevisiae FY1679-28C/TDEC a transformanty selektovali na YNB médiu s leucínom.
Podobne prebiehala príprava plazmidu pYES2-PGAL1-CgPDR1 kde bol PCR produkt génu
CgPDR1 spojený s vektorom pYES2 naštiepeným v oblasti za PGAL1 promótorom. Genéza
tohto plazmidu je zobrazená na Obr. 2. Týmto plazmidom sme transformovali kvasinkový
kmeň FY1679-28C/TDEC.

Obr. 2: Stratégia prípravy plazmidu pYES2-PGAL1-CgPDR1
Po selekcii transformantov z každého typu sme vybrali troch zástupcov. Podrobili sme
ich testu rastu na pevných YNB médiách s rôznou koncentáciou cykloheximidu v porovnaní
s kvasinkami nesúcimi štandardný gén PDR3 na plazmidoch a s kvasinkami nesúcimi prázdny
vektor a stanovili sme MIC pre cykloheximid, ktoré sú uvedené v Tab. 1.

161

Tab. 1: Citlivosti na cykloheximid transformantov kvasiniek S. cerevisiae
Plazmidy
pFL38
pFL38-PDR3
pYES2
pYES2-PDR3
pFL38-Cgpdr1
pYES2Cgpdr1(W297S)

MIC (µg/ml)
Glukóza
0,05
0,6
0,05
0,3
0,05

Galaktóza
0,05
0,6
0,05
0,8
0,05

0,6

1,5

Na základe citlivosti kmeňa nesúceho plazmid pFL38-CgPDR1 predpokladáme, že sa
tento gén s vlastným promótorom v heterologickom systéme neexprimuje. Kedže u transformanta nesúceho plazmid pYES2-PGAL1-CgPDR1, v ktorom expresia génu je regulovaná z galaktózového promótora, bola rezistencia voči cykloheximidu vysoká a regulovatelná galaktózou, použili sme transformanta pod pracovným označením 41 na transformáciu plazmidom
YCp-PPDR5-pma1. Klon 41 sme transformovali jednokópiovým plazmidom YCp-PPDR5-pma1
za vzniku dvojitého transformanta s označením SE41 (S. cerevisiae FY1679-28C/TDEC+
pYES2-PGAL1-CgPDR1+ YCp-PPDR5-pma1). Vznikol testovací kmeň pre skríningový systém,
ktorý sme podrobili testovaniu stability rastu na pevnom a tekutom médiu obsahujúcom
glukózu alebo galaktózu. Výsledok testov je zobrazený na Obr. 3.

a)

b)

glukóza

galaktóza

Obr. 3: Rast testovacieho kmeňa SE41 v/na médiách s obsahom glukózy a jeho neschopnosť
rásť v prítomnosti galaktózy a) tekuté YNB médiá s glukózou a galaktózou, b) pevné YNB
médiách s glukózou a galaktózou.
Z Obr. 3 vyplýva, že prítomnosť galaktózy v médiu skutočne aktivuje expresiu transkripčného faktora CgPdr1, ktorý následne rozpoznáva PPDR5 promótor a aktivuje expresiu
dominantne letálnej alely pma1 a tým indukuje smrť bunky. Skríningový systém s testovacím
kmeňom SE41 je použiteľný na identifikáciu potencionálnych inhibítorov proteínu CgPdr1p
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prostredníctvom diskovej difúznej metódy na médiu s galaktózou. Inhibícia aktivity CgPdr1p
sa prejaví vznikom zóny rastu v okolí disku s inhibičnou látkou.
Záver
Zistili sme neschopnosť kvasinky S. cerevisiae exprimovať gén CgPDR1 pochádzajúci z C. glabrata z vlastného promótora. Tento gén sme úspešne exprimovali z indukovateľného promótora PGAL1 za vzniku funkčného transkripčného faktora. Jeho využitím sme pripravili
funkčný skríningový systém, ktorý umožňuje testovať a identifikovať látky inhibujúce
funkciu transkripčného faktora CgPdr1p v patogénnych kvasinkách C. glabrata.
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Funkčná charakterizácia replikačného proteínu z plazmidu pGP2
z buniek Acetobacter estunensis GP2
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Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, p.grones@gmail.com

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 biooxidácia etanolu na ocot [1]
a taktiež schopnosť fermetovať širokú škálu sacharidov, ktoré premieňajú na organické
kyseliny (kyselina octová, kyselina glukurónová).
V bunkách octových baktérií sa vyskytuje široká paleta extrachromozómových
plazmido-vých molekúl DNA [2]. Doteraz je charakterizovaných iba niekoľko plazmidov.
Z buniek Acetobacter pasteurianus sa izoloval plazmid pAP12875 [3] a pAC1 [4], z buniek
Acetobacter aceti plazmid pAG20 [5]. Replikácia týchto plazmidov prebieha cez iterónové
väzobné miesta, na ktoré sa viažu plazmidovo-špecifické iniciačné proteíny a tiež iniciačné
replikačné proteíny hostiteľa (DnaA, HU, IHF) [6]. Plazmidom kódované replikačné proteíny
majú niektoré cha-rakteristické štrukturálne motívy. Predovšetkým ide o helix-turn-helix
(HTH) motív, ktorý slúži týmto proteínom na väzbu na molekulu DNA. Väčšina proteínov
však funguje v dimérnej forme, teda ďalším spoločným motívom je leucínový zips, ktorý
zabezpečí dimerizáciu proteínu [7].
V predloženej práci charakterizujeme, v našom laboratóriu izolovaný a popísaný
plazmid pGP2 z buniek Acetobacter estunensis GP2, u ktorého bol identifikovaný replikačný
proteín Rep34, ktorý sa podieľa na iniciácii replikácie daného plazmidu.

Materiál a metódy
Kultivačné podmienky: Bunky E. coli sme kultivovali na Luria-Bertani (LB) médiu
[8] pri 37 oC. Na prípravu pevných médií sme pridávali agar do 1,6 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 podľa
Birmboim a Doly (1979) [9]. Pre sekvenačné účely sme plazmidy purifikovali využitím
JETquick purifikačného kitu (Genomed). DNA sme separovali v 1 % agaróze v TAE tlmivom
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roztoku a vizualizovali etidium bromidom pod UV transiluminátorom [8]. 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 [10].
PCR amplifikácia: Z navrhnutých primérov sme PCR amplifikáciou amplifikovali
gény kódujúce proteíny troch otvorených čítacích rámcov. Fragmenty sme klonovali do
expresného vektora pET28a-, v ktorom sme následne proteíny exprimovali. Proteíny sme
separovali elektroforeticky v 12 % PAGE za štandardných podmienok podľa manuálu [8].
Izolácia a purifikácia proteínov: Nočnú kultúru buniek s expresným vektorom sme
indukovali 1 mmol.l-1 IPTG. Po troj hodinovej kultivácii, sme bunky sonikovali ultrazvukom,
pomocou 1 % streptomycín sulfátu vyzrážali nukleové kyseliny a purifikovali na Ni-kolóne
na základe His-Taq afinitnej chromatografie extrakciou s rôznou koncentráciou imidazolu.
Purifikovaný proteín sme dialyzovali voči TEG tlmivému roztoku (50 mmol.l-1 Tris.HCl pH
7,6, 1 mmol.l-1 EDTA, 50 mmol.l-1 NaCl a 50 % glycerol) a uchovávali pri –80 oC.
DNA a proteínová analýza: Sekvenovanie pripravených rekombinantných plazmidov
sme uskutočnili na automatickom sekvenátore. Na identifikáciu ORF sme použili program
ORF-Finder (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gorf/ gorf.html) a na analýzu nukleotidových a
proteíno-vých sekvencií sme využili programy BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast)
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Obr. 1: Fyzikálna a génová mapa plazmidu pGP2 z bumiek Acetobacter aceti GP2

Výsledky a diskusia
Plazmid pGP2 sme izolovali z kmeňa Acetobcter estunensis GP2, ktorý sme izolovali
z fermentačného produktu jahôd. Po klonovaní do plazmidu pUK21 sme sekvenovaním
stanovili jeho veľkosť na 2 797 bp s podielom G+C párov 51,7 % čo zodpovedá pomeru v
bunkách octových baktérií.
Analýzou plazmidu sme určili tri ORF kódujúce proteíny väčšie ako 100
aminokyselín. ORF1 (205-1503 bp) kóduje 432 aminokyselín veľký proteín, ktorý je
homologický s A podjednotku excinukleázy popísanej v bunkách E. coli O157:H7 EDL933.
Druhý otvorený čítací rámec ORF2 (1671-2309 bp) kóduje 213 aminokyselín veľký proteín,
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z čoho prvých 136 aminokyselín je na 97% zhodných s hypotetickým proteínom popísaným v
bunkách E. coli O157:H7 EDL933. 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.
Prípravou delečných derivátov sme potvrdili, že ORF2 kóduje proteín, ktorého úlohou
je podieľať sa na replikácii plazmidu pGP2. PCR amplifikáciou sme pripravili fragment
DNA, ktorý obsahoval gén kódujúci Rep34 proteín. Tento bol následne klonovaný do pGEMT vektora. Transformanty v bunkách E. coli XL1 sme selektovali na LB médiu s ampicilínom.
Z rekombinantov sme daný fragment vyštiepili restrikčnými endonukleázami BamHI
a HindIII a vyštiepený fragment sme klonovali do expresného vektora pET28a- do BamHI
a HindIII miesta. Po transformácii buniek E. coli BL21 (DE3) sme rekombinanty selektovali
na LB médiu s kanamycínom.
Pomocou rekombinantných expresných vektorov pET28a-34/5 a pET28a-34/10 sa
nám podarilo nadexprimovať Rep34 proteín, ktorý sme následne purifikovali His-taq afinitnou
chromatografiou (Obr. 2).
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Obr. 2: Expresia a purifikácia Rep34 proteínu separovaná v 12 % PAGE. A. Expresia
pET28a-34/5 a pET28a-34/10 z ORF2 – 1. pred indukciou, 2. klon 5 – 1 h indukcia, 3. klon 5
– 2 h indukcia, 4. klon 5 – 3 h indukcia, 5. klon 10 – 1 h indukcia, 6. klon 10 – 2 h indukcia,
7. klon 10 – 3 h indukcia s 1 nmol.l-1 IPTG, 8. štandard molekulovej hmotnosti. B. Purifikácia
Rep34 proteínu z pET28a-34/10, 1. , 2. , 3. , 4. , 5. – 9. – purifikácia na His taq kolóne
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........DR..........
.......DR......
2467 ACAAGCGGGTGCGTTTGGTGAAGAGGTGATCGTCAATTCAGAATACTGACAGAGCGGGAG 2408
-35 region
-10 region
2407 AGCGTGATGCTCTCCCGAATGCTGTTTTTTTAATCACACCTTTATCCTTTCGCTGTCTTG 2348
replication start point Dna A box
najnižšia ∆G
2309 CTGCAAACTGATTAAGAGAGTTTTATCAAGGAGCAGCACATGTGGTATCAAAAGACGCTC
RBS site
M W Y Q K T L
2287 ACGCTTAGCGCCAAATCTCGTGGGTTTCATCTGGTAACGGATGAAATTCTGAATCAGCTG
T L S A K S R G F H L V T D E I L N Q L
2227 GCTGATATGCCGCGCGTTAACATCGGCTTACTGCATCTGTTGCTGCAACATACCTCCGCC
A D M P R V N I G L L H L L L Q H T S A
2167 TCTCTGACACTTAATGAGAACTGCGATCCCACCGTACGCCACGACATGGAGCGTTTTTTC
S L T L N E N C D P T V R H D M E R F F
2107 CTCCGCACCGTTCCCGACAACGGAAATTATGAGCATGACTATGAGGGAGCAGACGATATG
L R T V P D N G N Y E H D Y E G A D D M
2047 CCTTCTCATATCAAATCCTCAATGCTGGGAACATCGCTTGTATTGCCGGTGCATAAAGGG
P S H I K S S M L G T S L V L P V H K G
1987 CGTATTCAGACCGGCACCTGGCAAGGCATTTGGCTGGGGGAWCATCGCATCCACGGCGGA
R I Q T G T W Q G I W L G X H R I H G G
1927 TCGCGTCGCATCATCGCGACATACAGGGGAGTAAAAAATGACCATTTCGGAGTGCTACAT
S R R I I A T Y R G V K N D H F G V L H
1867 ATGCATGGCAAACCCAGGCGCAGACAGAGCGTGCATAATGACTGGAAAGCGACGCAGATC
M H G K P R R R Q S V H N D W K A T Q I
1807 AAAGTGGAAGATGTACTGTTTGCGATGGTGAAAGAAGTAGAAAATCGCCCAGCTGTTTCG
K V E D V L F A M V K E V E N R P A V S
1747 CTGAAAACCCAGCCCGGAGCTGGCGGAGCTGCTACGTCAGCAGCACAGCGATGTGCGTCC
L K T Q P G A G G A A T S A A Q R C A S
1687 AAGCCGCCATCTGAATAA
K P P S E

2288
2228
2168
2108
2048
1988
1928
1868
1808
1748
1688
1671

Obr. 3: DNA a proteínová analýza génu kódujúceho Rep34 proteín a ori miesta plazmidu
pGP2. Predpokladaná promótorová sekvencia a miesto s najnižšou energiou je podčiarknuté. 35 a-10 miesta sú v sekvencii vyznačené italikou a ribozóm viažuce miesto tučnými
písmenami a podčiarknutím takisto ako DnaA box. Priame repetície sú vyznačené
prerušovanou čiarou. V proteínovej sekvencii sú na N-terminálnom konci vyznačené
leucínové reziduá tvoriace leucínový zips a na C-terminálnom konci je zafarbeny helix-turnhelix motív.
Analýzou proteínovej sekvencie Rep34 proteínu sme odhalili, že tento proteín obsahuje
4 α helixy, 4 β štruktúry a 2 štrukturálne motívy vyskytujúce sa u väčšiny proteínov
iniciujúcich replikáciu. Jedným z nich je helix-turn-helix (HTH) motív nachádzajúci sa 165
aminokyselín od N-terminálneho konca. HTH motív umožnuje proteínom viazať sa na
molekulu DNA. Sila tejto väzby je znásobená formovaním dimérnych alebo tetramérnych
molekúl replikačného proteínu, na čom sa podieľajú motívy ako leucínový zips [11]. Tento
motív taktiež nájdeme v amino-kyselinovej sekvencii Rep34 proteínu, konkrétne je tvorený
leucínovými rezíduami v pozícii L9, L18, L27, L36 (Obr. 3).
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Analýzou nukleotidovej sekvencie promótorovej oblasti génu rep34 sme zistili, že
pozícia -35 a -10 boxov sa nachádza zhruba 100 nukleotidov pred štartovacím kodónom.
V ich okolí sa nachádzajú dve priame repetície, ktoré slúžia na väzbu replikačných
iniciačných proteínov. Navyše sa táto oblasť prelína s ori miestom plazmidu, takže sa tu
nachádza DnaA box a miesto prerušenia DNA molekuly. Štruktúra DnaA boxu je na 88,9 %
zhodná s konsenzus štruktúrou DnaA boxu. Oblasť obsahujúca DnaA box a miesto prerušenia
DNA vykazuje najnižšiu energiu potrebnú pre rozpletenie molekuly dvojvlákna DNA (DG =
103.13 kcal.mol-1).

Záver
Plazmid pGP2 sme izolovali z kmeňa Acetobcter estunensis GP2, ktorý sme izolovali
z fermentačného produktu jahôd. Po určení primárnej štruktúry sme identifikovali tri ORF
potenciálne kódujúce proteíny a analýzou ukázali, že ORF2 kóduje replikačný proteín tohto
plazmidu. Po expresii a purifikácii replikačného proteínu sme ho využívali v ďalších
experimentoch.
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Druhová identifikácia a typizácia klinických izolátov Enterobacter cloacae
Katarína Hainová, Dana Michálková-Papajová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie,
Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava 4, Slovensko, katarina.hainova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Enterobacter sp. sú Gram-negatívne fakultatívne anaeróbne paličky, ktoré sú oxidázanegatívne a kataláza-pozitívne. Vyskytujú sa v pôde aj vo vode a môžu byť súčasťou črevnej
mikroflóry stavovcov, vrátane človeka. Taxonomicky sa rod Enterobacter zaraďuje do čeľade
Enterobacteriaceae. Dodnes bolo popísaných 14 druhov rodu Enterobacter, pričom z hľadiska humánnej medicíny najvýznamnejšie sú druhy Enterobacter cloacae a Enterobacter aerogenes, ktoré sú najčastejšími pôvodcami ochorení človeka a v súčasnosti patria k dôležitým
nozokomiálnym patogénom [1].
Na liečbu infekcií vyvolaných Enterobacter sp. sa často používajú beta-laktámové antibiotiká, a to i napriek značne rozšírenej rezistencii proti týmto látkam. Najdôležitejším mechanizmom rezistencie proti beta-laktámovým antibiotikám u Gram-negatívnych baktérií je
produkcia inaktivačných enzýmov beta-laktamáz. K najvýznamnejším skupinám týchto enzýmov patria beta-laktamázy s rozšíreným spektrom účinku (ESBL) a cefalosporinázy typu
AmpC [2, 3].
Cieľom prezentovanej práce bola druhová identifikácia 41 klinických izolátov, ktoré
boli selektované ako Enterobacter sp. rezistentné proti beta-laktámovým antibiotikám. Ďalším cieľom bolo štúdium vlastností klinických izolátov identifikovaných ako Enterobacter
cloacae (stanovenie profilu rezistencie proti antimikrobiálnym liečivám, stanovenie produkcie
ESBL a cefalosporináz typu AmpC, epidemiologická typizácia testovaných izolátov).

Materiál a metódy
Testovaný súbor tvorilo 41 klinických izolátov pochádzajúcich z nemocničných zariadení na Slovensku (Detská fakultná nemocnica Bratislava-Kramáre, Fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava-Ružinov, Fakultná nemocnica Nitra) a v Nemecku (Pediatrická klinika
Univerzity Ludwiga Maximiliana, Mníchov, Nemecko). Klinické izoláty boli dlhodobo udržiavané v médiu Skim-Milk (Merck, Nemecko) pri teplote -80°C, na ich kultiváciu bolo použité komplexné médium Mueller-Hinton Broth (MHB) (Biomark Laboratories, India) s ampi-

170

cilínom (100 µg/ml), alebo Mueller-Hinton Agar (MHA) (Biomark Laboratories, India) s ampicilínom (100 µg/ml).
Druhová identifikácia testovaných klinických izolátov bola uskutočnená s využitím
komerčnej diagnostickej súpravy ENTEROtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika) a doplnkových fenotypových testov: rast na selektívne-diagnostických kultivačných médiách Endo
Agar (Biomark Laboratories, India), MacConkey Agar (Biomark Laboratories, India), CLED
Agar W/Bromthymol Blue (Biomark Laboratories, India) a Simmons Citrate Agar (Merck,
Nemecko), KOH test, oxidázový test (Pliva-Lachema, Česká republika), katalázový test,
PYRAtest (Pliva-Lachema, Česká republika), VPtest (Pliva-Lachema, Česká republika), stanovenie produkcie želatinázy na kultivačnom médiu Nutrient Gelatin Medium (Biomark Laboratories, India) a stanovenie pohyblivosti baktérií na kultivačnom médiu Motility Test Medium (Biomark Laboratories, India).
Spektrum rezistencie proti antimikrobiálnym liečivám bolo stanovené štandardnou diskovou difúznou metódou podľa odporúčaní CLSI [4]. Pre testovanie boli použité nasledujúce
disky s antimikrobiálnymi látkami: amikacín (30 µg), amoxicilín-kyselina klavulanová (20/10
µg), ampicilín (30 µg), ampicilín-sulbaktám (10/10 µg), aztreonam (30 µg), cefaklor (30 µg),
cefalotín (30 µg), cefamandol (30 µg), cefazolín (30 µg), cefepím (30 µg), cefixím (5 µg),
cefonicid (30 µg), cefoperazón (75 µg), cefotaxím (30 µg), cefotaxím-kyselina klavulanová
(30/10 µg), cefotetán (30 µg), cefoxitín (30 µg), cefpiróm (30 µg), cefpodoxím (10 µg), cefprozil (30 µg), ceftazidím (30 µg), ceftazidím-kyselina klavulanová (30/10 µg), ceftibutén (30
µg), ceftizoxím (30 µg), ceftriaxón (30 µg), cefuroxím (30 µg), cinoxacín (100 µg), ciprofloxacín (5 µg), doxycyklín (30 µg), ertapeném (10 µg), fosfomycín (200 µg), gatifloxacín (5
µg), gentamicín (10 µg), chloramfenikol (30 µg), imipeném (10 µg), kanamycín (30 µg), karbenicilín (100 µg), levofloxacín (5 µg), lomefoxacín (10 µg), mecilinam (100 µg), meropeném
(10 µg), mezlocilín (75 µg), minocyklín (30 µg), netilmicín (30 µg), nitrofurantoín (300 µg),
norfloxacín (10 µg), ofloxacín (5 µg), piperacilín (100 µg), piperacilín-tazobaktám (100/10
µg), streptomycín (10 µg), sulfonamidy (250 µg), tetracyklín (30 µg), tikarcilín (75 µg), tikarcilín-kyselina klavulanová (75/10 µg), tobramycín (10 µg), trimetoprim (5 µg), trimetoprimsulfametoxazol (1,25/23,75 µg).
Producenti ESBL boli identifikovaní štandardnou metódou kombinovaných diskov
podľa odporúčaní CLSI [4] a dvojitým diskovým difúznym testom [5]. Producenti cefalosporináz typu AmpC boli identifikovaní dvojitým diskovým difúznym testom s využitím APB
(300 µg/disk) ako inhibítora cefalosporináz typu AmpC [6] a modifikovaným trojrozmerným
(3D) testom [7, 8].
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Genotypová typizácia klinických izolátov Enterobacter cloacae bola uskutočnená metódou ERIC-PCR s využitím špecifických primerov ERIC1R [5'-ATG TAA GCT CCT GGG
GAT TCA C-3'] a ERIC2 [5'-AAG TAA GTG ACT GGG GTG AGC G-3'] [9].

Výsledky a diskusia
Enterobacter sp. sú Gram-negatívne, oxidáza-negatívne a kataláza-pozitívne baktérie
[1]. Tieto vlastnosti boli potvrdené u všetkých 41 testovaných klinických izolátov. PYRAtest
a VPtest bol pozitívny u 31 izolátov. Ani jeden izolát neprodukoval želatinázu, 39 izolátov
bolo pohyblivých a dva izoláty boli nepohyblivé. Všetky izoláty boli laktóza-pozitívne, 31
izolátov bolo citrát-pozitívnych. Na základe výsledkov získaných s využitím komerčnej diagnostickej súpravy ENTEROtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika) a doplnkových fenotypových testov bolo 27 klinických izolátov jednoznačne identifikovaných ako Enterobacter
cloacae. Dva klinické izoláty boli identifikované ako Enterobacter cloacae, jednalo sa však o
intermediárne kmene. Osem klinických izolátov bolo identifikovaných ako Escherichia coli,
jeden ako Klebsiella pneumoniae a jeden na úrovni rodu ako Klebsiella sp. Dva klinické izoláty nebolo možné použitými metódami identifikovať.
V súbore 27 klinických izolátov jednoznačne identifikovaných ako Enterobacter cloacae boli všetky izoláty rezistentné proti ampicilínu, mezlocilínu, piperacilínu, tikarcilínu, karbenicilínu, ampicilínu v kombinácii so sulbaktámom, tikarcilínu v kombinácii s kyselinou klavulanovou, cefazolínu, cefalotínu, cefamandolu, cefonicidu, cefuroxímu, cefotetánu, cefoxitínu, cefotaxímu, ceftriaxónu, ceftizoxímu, cefakloru, cefixímu, cefpodoxímu, cefprozilu a ceftibuténu. 26 izolátov bolo rezistentných proti cefoperazónu, 25 izolátov proti ceftazidímu, 23
izolátov proti amoxicilínu v kombinácii s kyselinou klavulanovou, 19 izolátov proti aztreanamu, 17 izolátov proti trimetoprimu, 14 izolátov proti ertapenému, 12 izolátov proti trimetoprim-sulfametoxazolu, 11 izolátov proti minocyklínu, 9 izolátov proti tetracyklínu, 7 izolátov
proti piperacilínu v kombinácii s tazobaktámom a proti sulfonamidom, 5 izolátov proti kanamycínu, doxycyklínu, ciprofloxacínu, levofloxacínu, gatifloxacínu, lomefloxacínu, ofloxacínu, norfloxacínu a cinoxacínu, 4 izoláty proti chloramfenikolu, jeden izolát proti nitrofurantoínu, gentamicínu, cefepímu a mecilinamu. Všetky izoláty boli citlivé na imipeném, meropeném, amikacín, netimilcín, tobramycín, streptomycín a fosfomycín.
Štandardnou metódou kombinovaných diskov podľa CLSI [4] bolo v súbore 27 klinických izolátov Enterobacter cloacae identifikovaných 18 producentov ESBL. Dvojitým diskovým difúznym testom [5] nebol identifikovaný ani jeden producent ESBL. Dvojitým diskovým difúznym testom s využitím APB (300 µg/disk) ako inhibítora cefalosporináz typu
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AmpC [6] bolo identifikovaných 10 producentov cefalosporináz typu AmpC. Modifikovaným
trojrozmerným (3D) testom [7, 8] bolo identifikovaných 9 producentov cefalosporináz typu
AmpC.
Pre fenotypovú epidemiologickú typizáciu klinických izolátov Enterobacter cloacae
boli využité
1.) Biochemické profily testovaných klinických izolátov získané komerčnou diagnostickou
súpravou ENTEROtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika) a doplnkovými fenotypovými testami (spolu 31 znakov)
2.) Antibiogramy zostavené na základe profilu rezistencie proti 54 testovaným antimikrobiálnym liečivám
V súbore 27 klinických izolátov identifikovaných ako Enterobacter cloacae bolo zistených 7 rôznych biotypov. Biotyp BIO1 bol zistený u 5 izolátov, BIO2 u 7 izolátov, BIO3 u
jedného izolátu, BIO4 u 6 izolátov, BIO5 u 6 izolátov, BIO6 u jedného izolátu a BIO7 u jedného izolátu. Antibiogramy boli u všetkých testovaných izolátov jedinečné.
Genotypová typizácia 27 klinických izolátov Enterobacter cloacae bola uskutočnená
metódou ERIC-PCR [9]. V súbore bolo zistených 18 rôznych profilov, pričom väčšina z nich
sa vyskytovala len u jedného izolátu. Profil ERIC13 bol zistený u 2 izolátov, ERIC4 u 3 izolátov, ERIC6 u 4 izolátov a ERIC14 u 4 izolátov.

Záver
Zástupcovia rodu Enterobacter patria k významným pôvodcom nozokomiálnych infekcií, preto je monitorovanie a obmedzovanie ich výskytu v nemocničných zariadeniach veľmi dôležité. V súbore 41 klinických izolátov selektovaných ako Enterobacter sp. rezistentné
proti beta-laktámovým antibiotikám bolo 27 izolátov jednoznačne identifikovaných ako Enterobacter cloacae. Tieto izoláty boli rezistentné proti širokému spektru beta-laktámových antibiotík, väčšina z nich však bola citlivá na testované aminoglykozidy a fluorochinolóny. Produkcia ESBL bola zistená u 18 izolátov Enterobacter cloacae, produkcia cefalosporináz typu
AmpC u 10 izolátov Enterobacter cloacae. Z výsledkov epidemiologickej typizácie vyplýva,
že v dvoch nemocničných zariadeniach, z ktorých pochádzali testované klinické izoláty dochádza ku klonálnemu šíreniu študovaných patogénov – v skupine izolátov pochádzajúcich z
Pediatrickej kliniky Univerzity Ludwiga Maximiliana (Mníchov, Nemecko) boli identifikované dva nozokomiálne kmene a v skupine izolátov pochádzajúcich z Fakultnej nemocnice Nitra tiež dva nozokomiálne kmene Enterobacter cloacae.
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Úvod a formulácia cieľa
Kliešte sú po komároch druhými najvýznamnejšími prenášačmi pôvodcov infekčných
ochorení na svete [1]. Počas cicania krvi svojich hostiteľov produkujú do miesta cicania
bioaktívne látky, aby potlačili imunitné a hemostatické obranné systémy hostiteľa. Spolu so
slinami môžu byť do hostiteľa vylučované tiež rôzne patogény, vrátane vírusov. Vírusy
prenášané infikovanými kliešťami zapríčiňujú ochorenia s vysokou morbiditou i mortalitou u
ľudí a zvierat. Okrem jednej výnimky, sú to predovšetkým vírusy s RNA genómom, ktoré
patria z taxonomického hľadiska do rôznorodej skupiny arbovírusov. V bunkách kliešťov
i hostiteľských stavovcov sa replikujú do vysokých titrov a spôsobujú virémiu [2]. Jediným
DNA vírusom, ktorého prenos kliešťami bol dosiaľ dokázaný, je vírus horúčky afrických
prasiat (ASFV) z čeľade Asfarviridae (arbovírus). Prenášajú ho kliešte Ornithodoros moubata
(Argasidae) [3]. Okrem ASFV žiaden iný DNA vírus nebol identifikovaný ako článkonožcami prenášaný vírus [4]. Ďalším možným kandidátom je Myší herpetický vírus (MHV),
pomerne rozšírený prirodzený patogén voľne žijúcich drobných myšovitých hlodavcov,
izolovaný z Apodemus flavicollis a Clethrionomys glareolus [5]. Podobne je ním aj nový
gamaherpesvírus izolovaný z voľne žijúcej myši Mus musculus [6] alebo ďaľších sedem
gamaherpesvírusov izolovaných z európskych netopierov radu Chiroptera, čeľaď Vespertilionidae [7]. MHV, ako všetky gamaherpesvírusy, je schopný perzistentne infikovať svojho
hostiteľa, takže kliešte, ktoré na ňom parazitujú, sa môžu týmto vírusom infikovať. Protilátky
proti MHV-68 boli zistené aj v sérach iných druhov zvierat žijúcich v rovnakom biotope ako
malé hlodavce [8], na ktorých tiež parazitujú kliešte. Prítomnosť MHV vírusu bola nedávno
zistená aj v larvách a nymfách kliešťa Ixodes ricinus, ktoré sali na jaštericiach [9]. Cieľom
našej práce bolo zistiť, či je možný prenos MHV kliešťami, resp. zistiť možnosti prenosu
vírusu: 1. trans-štadiálneho (z nižšieho vývojového štádia kliešťa po metamorfóze na vyššie),
2. trans-ovariálneho (z dospelého kliešťa cez vajíčka kliešťov na nasledujúcu generáciu
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kliešťov). Na štúdium sme využili trojdomý druh kliešťa Rhipicephalus appendiculatus (RA)
(Acari: Ixodidae), ktorý je rozšírený vo východnom pásme subsaharskej Afriky a prenáša
viacero významných patogénov ako napríklad Rickettsia conori, Anaplasma bovis, Theileria
parva a taurotragi [10]. Vďaka nenáročnosti laboratórneho chovu a ochote všetkých
pohyblivých vývinových štádií cicať na laboratórnych myšiach je významným modelom
akarologických experimentov. Možný prenos MHV sme študovali experimentálnou infekciou
laboratórnych myší s MHV, na ktorých cicali kliešte RA. Prítomnosť MHV sme analyzovali v
krvi neinfikovaných myší, na ktorých cicali jednotlivé vývinové štádiá potomstva kliešťov
(larvy, nymfy a imága), ktoré cicali na myšiach infikovaných s MHV.

Materiál a metódy
Kiešťe R. appendiculatus pochádzali zo stálych laboratórnych chovov Ústavu zoológie
[11]. Ako hostiteľské zvieratá všetkých pohyblivých vývinových štádií kliešťov sme použili 6
týždňové samičky myší BALB/c, alebo ICR (Dobrá voda). Na infekciu myší sme použili
MHV-72 klon h3.7 alebo MHV-68 purifikované na Oddelení molekulárnej patogenézy
vírusov Virologického ústavu SAV podľa Rašlovej a kol. [12].
Myši sme intranazálne infikovali s MHV-72, alebo MHV-68 dávkou 2.105 PFU/myš.
Po 7 dňoch infekcie sme na každú infikovanú myš umiestnili po dva páry dospelých jedincov
RA až po úplné nacicanie samičiek. Larvy a neskôr nymfy a imága z každej znášky vajíčok,
ktorú nakládli samičky (podľa predpokladu s prijatou krvou infikované s MHV), tvorili vždy
samostatnú izolovanú vývinovú líniu. Jednotlivé vývinové štádia kliešťov sme nechali cicať
na neinfikovaných ICR myšiach až po úplné nacicanie. Po dvoch týždňoch od začiatku
cicania sme myšiam odobrali krv, v ktorej sme zisťovali prítomnosť vírusu. Paralelne v inej
miestnosti na dvoch neinfikovaných myšiach cicalo vždy príslušné štádium neinfikovaných
kliešťov, ktoré sme používali ako negatívnu kontrolu. DNA z odobratej krvi bola izolovaná
pomocou QIAamp® DNA mini kitu (Qiagen). Prítomnosť MHV sme analyzovali pomocou
nestovanej PCR metódy s primérmi ohraničujúcimi úsek M7 génu (pre glykoproteín 150)
navrhnutými podľa sekvencie kmeňa MHV-68 (Acc.No. U97553). Vonkajšie priméry
amplifikovali 1011bp úsek tohto génu a vnútorné úsek dlhý 640bp [9]. PCR produkty boli po
elektroforéze vizualizované pomocou etídium bromidu.

176

Výsledky a diskusia
Na dôkaz prenosu MHV sme v experimentoch použili 3 myši infikované s MHV-72
(1A, 2A, 3A) a 3 myši s MHV-68 (1B, 2B, 3B). Na týchto myšiach cicali dospelé kliešte 7-10
dní (Tab 1). V priemere o dva týždne, ako sa plne nasaté samičky kliešťa pustili
z infikovaných myší, nakládli vajíčka, z ktorých sa do mesiaca vyliahli larvy. O tri mesiace
neskôr sme týmto larvám umožnili cicať na 5 neinfikovaných myšiach (myši č. 1-5, pokus A)
resp. na 3 neinfikovaných myšiach (myši č.1-3, pokus B). V krvi myší sme po 5-10 dňoch po
odpadnutí nacicaných lariev zisťovali prítomnosť vírusovej DNA pomocou nestovanej PCR
(Tab. 1). Prítomnosť MHV DNA sme zisťovali aj o štyri mesiace neskôr v krvi piatich
neinfikovaných myší (myši č. 6-10; pokus A), na ktorých cicali nymfy pochádzajúce z
potenciálne infikovaných lariev. Životný cyklus kliešťa uzavreli dospelé jedince, ktoré sa
v jednotlivých vývinových líniach metamorfovali z potenciálne infikovaných nýmf v
priemere o tri týždne neskôr. Tieto cicali na ďalších neinfikovaných myšiach (myši č.7-9,
pokus B) o dva mesiace po metamorfóze. Po ukončení cicania imág oboch pohlaví sme
prítomnosť MHV DNA v krvi myší č. 7 a 9 analyzovali nestovanou PCR.
V predkladanej práci dospelé jedince kliešťa R. appendiculatus cicali na myšiach
infikovaných vírusom MHV-72 alebo MHV-68. Prítomnosť oboch vírusov v krvi myší sme
overili pomocou PCR (nedokumentované). Samičky kliešťov nakládli vajíčka a larvy, ktoré sa
z týchto znášok vyliahli, cicali spolu na 8 neinfikovaných myšiach. V krvi všetkých týchto
myší sme pomocou PCR dokázali prítomnosť MHV DNA (Obr.1). Špecificitu PCR
produktov sme overili restrikčným štiepením (so SacIII) a sekvenovaním (nedokumentované).
Z toho vyplýva, že počas cicania na infikovaných myšiach dospelé kliešte, spolu s krvou
nacicali aj virióny Myšieho herpetického vírusu. MHV „prežil“ oogenézu vajíčok kliešťov a
vyliahnuté larvy boli schopné preniesť vírus na nového hostiteľa, čo je dôkaz transovariálneho prenosu. Kliešte sa teda môžu infikovať týmto vírusom s DNA genómom a ďalej
ho preniesť na svoje potomstvo. Prítomnosť MHV v larvách a nymfách iných kliešťov
(Ixodes ricinus), ktoré cicali na voľne žijúcich jaštericiach Lacerta viridis, nedávno dokázali
výsledky Halásovej a kol. [9].
Aby sme zistili, či je možný prenos MHV z nýmf kliešťov, ktoré sa metamorfovali z
infikovaných lariev, nechali sme tieto nymfy cicať na 5 neinfikovaných myšiach (č. 6-10)
Prítomnosť MHV DNA sme detekovali v krvi troch z piatich neinfikovaných myší (myši č. 810; pokus A) (Obr.2). Výsledky potvrdili, že je možný aj trans-štadiálny prenos MHV, tj.
medzi štádiami larva - nymfa.
Časť týchto nýmf sme nechali metamorfovať do imág, ktoré sme potom tiež nechali
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cicať na 3 neinfikovaných myšiach. Detekcia MHV v ich krvi, ktorá by bola dôkazom
prenosu MHV medzi štádiami nymfa - imago, nie je ešte ukončená.
Z výsledkov vyplýva, že kliešť R. appendiculatus môže potenciálne slúžiť ako vektor
Myšieho herpetického vírusu.

Tab. 1: Horizontálny a vertikálny prenos MHV z rôznych vývinových štádií kliešťa
Rhipicephalus appendicula-tus na ICR myši (dospelé kliešte, pred nakladením vajíčok (stĺpec
1) cicali krv myší infikovaných s MHV-72 (A) alebo MHV-68 (B))
Počet
Prítomnos
Počet
Prítomnos
lariev
ť MHV
nýmf
ť MHV
cicajúcich DNA v cicajúcich DNA v
Infikovan
/ na
krvi myši
/ na
krvi myši
á myš č.
neinfikov po cicaní neinfikov po cicaní
anej myši
lariev
anej myši
nýmf
č.
č.
1A
270/1
+
11/6
-

Počet a Prítomnosť
pohlavie
MHV
imág
DNA v
cicajúcich/ krvi myši
na
cicaní
neinfikova
imág
nej myši č.
2♀2♂/11
N

1A

49/2

+++

6/7

-

1♀1♂/12

N

2A

27/3

+++

4/8

+

1♀2♂/13

N

2A

249/4

++

23/9

+

1♀2♂/14

N

3A

223/5

++

24/10

+

1♀1♂/15

N

1B

133/1

+

22/4

N

2♀2♂/7

+/-

#

2B

143/2

+

9/5

N

2♀2♂/8

3B

125/3

+++

22/6

N

1♀2♂/9

N
+/-

Obr. 1: Detekcia MHV DNA v nestovanej PCR v krvi neinfikovaných myší, na ktorých cicali
larvy kliešťov vyliahnuté z vajíčok, ktoré nakládli samičky po nacicaní sa na myšiach
infikovaných s MHV-72 (č. 1-3 A)
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Dráhy: 1- 100bp marker molekulových hmotností (Fermentas); 2- neinfikovaná kontrolná
myš;
3- 7 myši č. 6-10; 8- MHV-72 DNA; 9- bez templátu; 10- MHV-72 DNA

Obr. 2: Detekcia MHV DNA v nestovanej PCR v krvi neinfikovaných myší, na ktorých cicali
nymfy kliešťov, po metamorfóze z infikovaných lariev (viď Obr. 1)
Dráhy: 1- 100bp marker molekulových hmotností (Fermentas); 2- neinfikovaná kontrolná
myš;
3- 7 myši č. 6-10; 8- MHV-72 DNA; 9- bez templátu; 10- MHV-72 DNA, 1. PCR s nested
primermi;
11- bez templátu,1. PCR s nested primermi
Získané výsledky naznačujú, že kliešte by mohli slúžiť ako vektory aj iných DNA
vírusov ako ASFV, konkrétne Myšieho herpetického vírusu. Dôležitými faktormi umožňujúcimi prenos tohto vírusu kliešťom je hematogénne šírenie MHV v organizme hostiteľa po
prirodzenej infekcii (intranazálnej, prenatálnej alebo materským mliekom) [8,13,14] a
schopnosť MHV celoživotne perzistentne infikovať svojich hostiteľov. Ďalšou podmienkou
potrebnou pre takýto prenos je “prežitie” vírusu v kliešťoch resp. možnosť množenia sa vírusu
v bunkách kliešťov [4].
Význam kliešťov z medicínskeho a veterinárneho hľadiska neustále narastá, pretože sa
v posledných rokoch objavujú nové ochorenia prenášané týmito vektormi, alebo sa znovu
objavujú už známe ochorenia v závislosti od klimatických zmien, od rezervoáru hostiteľských
cicavcov, ako aj od druhov parazitujúcich kliešťov [15,16]. Sledovaný vírus MHV bol
izolovaný v roku 1976 z drobných myšovitých hlodavcov žijúcich na Slovensku aj v Čechách
[5]. Kliešť R. appendiculatus na našom území nežije, čo však neznamená, že nemôže
prenášať gamaherpesvírusy, pokiaľ sa vyskytujú v jeho životnom prostredí. K presvedčivému
dôkazu možnosti prenosu MHV na zvieratá a ľudí žijúcich na území Slovenska
prostredníctvom kliešťa ako vektora je potrebné uskutočniť pokusy s takými druhmi kliešťov,
napríklad Ixodes ricinus alebo Dermacentor reticulatus, ktoré žijú v rovnakých biotopoch ako
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voľne žijúce drobné myšovité hlodavce. Prenos MHV týmito kliešťami je predmetom
ďalšieho výskumu.
Záver
Získané výsledky preukázali horizontálny i vertikálny prenos Myšieho herpetického
vírusu kliešťami Rhipicephalus appendiculatus.
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Introduction and aims
Coxiella burnetii, the causative agent of Q fever, is an obligate intracellular bacterium
and a highly infectious pathogen. The disease is a widespread zoonosis and is endemic
throughout the world and can occur as an acute disabling illness or develop towards a chronic
form that is characterized by pneumonitis, hepatitis, and a significant incidence of neurologic
complications. Lipopolysaccharide (LPS) is considered one of the major factors of virulence
expression and infection of the bacterium [1]. It contains two unusual sugars virenose (Vir)
and dihydrohydroxystreptose (Strep) that have not been found in other bacterial LPSs and can
be considered unique biomarkers of C. burnetii [2, 3]. The more detailed glycomics studies
will enable to better understand structural and functional peculiarities of this biopolymer and
its role in pathogenesis and immunity of Q fever. Thus, the structure/function relationship
studies are of potential interest [1].

Materials and methods
From virulent C. burnetii phase I cells, a LPS I was isolated by a hot phenol/water
method and run on SDS-PAGE (Sodium Dodecyl Sulfate Polyacrylamide Gel Electrophoresis) [4, 5]. The LPS I was lipid A deprived and separated by steric exclusion chromatography. The isolated polysaccharide fractions were analyzed for both chemical composition and
structural features by the standard methods in conjunction with GC-MS (Gas Chromatography-Mass Spectrometry). Western blot analysis was performed as described in Palkovicova et
al. [6]. Briefly LPS samples were transferred to PVDF membrane (Polyvinylidene Fluoride
membrane), incubated with mAb (Monoclonal antibody). Donkey anti-mouse horseradish
peroxidase-linked secondary antibody was used. The bound antibodies were detected with the
light-emitting substrat (ECL detection system).
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Results
We have found that the LPS I contained chemically distinct populations of the Opolysaccharide chains differing in their antigenic reactivities. The chains contain a variable
amounts of Vir and Strep that are unevenly distributed along them mostly in terminal
positions. The nature of the polymer backbone could not be established with certainty thus
far.

Graph 1: Content of Vir and Strep in LPSs of C. burnetii isolates
LPS- lipopolysaccharide, NM I- Nine Mile phase I, NM II- Nine Mile phase II, PR IPriscilla phase I, PR II- Priscilla phase II, Cr- Crazy
Only LPSs and cells of virulent (phase I) C. burnetii isolates reacted with the mAb as
they contain Vir in their molecules in contrast with the avirulent (phase II) ones. Further, no
cross-reactivity was observed with the cells of some selected members of the families
Rickettsiaceae, Piscirickettsiaceae, Chlamydiaceae and Enterobacteriaceae.
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Graph 2: Sugar composition of selected fractions obtained from the polysaccharide (PS) of
the isolate NM I after separation on Sephadex G-50
Vir, virenose (6-deoxy-3-C-methyl-D-gulose); Man, D-Mannose; Glc, D-glucose; Hep,
heptose (D-glycero-D-manno-heptose); Strep, dihydrohydroxystreptose [3-Chydroxymethyl)-L-lyxose]
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Fig. 1: Silver stained SDS-PAGE of LPSs of NM I (1), PR I (2), S (3), 48 (4), II/1A (5), IXO
(6), Cr (7) and S. typhosa (8), and of the cells of NM I (9), NM II (10), PR I (11), PR II (12)
and Cr (13).

Fig. 2: Western blot of LPSs of NM I (1), PR I (2), S (3), 48 (4), II/1A (5), IXO (6), Cr (7)
and S. typhosa (8), and of the cells of NM I (9), NM II (10), PR I (11), PR II (12) and Cr (13)
with the anti- C. burnetii LPS mAb.
Variability in the imunoreactivity of phase I LPSs and isolates was seen in both
distribution of the individual bands and their intensities in the most reactive region of about
14-36 kDa.

Conclusion
Determination of a more detailed structure of the LPS I is hampered by an unusual
microheterogeneity of the O-chains, by the presence of Vir and Strep with labile linkages, and
on the contrary, by the presence of amino glycoses with very stabile linkages. Both
composition and structure of the C. burnetii LPSs seem to play a crucial role in the LPS
signaling pathways. In immunoblotting and ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay),
binding of the mAb was observed only with the cells and LPSs of the virulent C. burnetii
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isolates. This finding enables us rapid, sensitive and specific detection of the infectious agent
with a potential of practical application worldwide.
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Úvod a formulácia cieľa
Je veľa rôznych faktorov, ktoré majú nepriaznivý vplyv na zdravie človeka a sú
príčinou vzniku rôznych civilizačných ochorení, vrátane karcinogénnych. Preto je veľmi
dôležité poznať intenzitu a spôsob, akým na nás nepriaznivo pôsobia rôzne látky a faktory
vonkajšieho a vnútorného prostredia. Na liečbu spomínaných ochorení vedci hľadajú nové
chemické látky, ktoré však popri liečivých účinkoch môžu mať aj negatívne účinky. Preto sa
snažíme poznatky čoraz viac rozširovať aj v smere poznávania prírodných látok, ktorých
prijímanie je pre človeka prirodzenejšie, pretože sa s nimi stretáva v potrave. Našou úlohou
bolo pomocou metódy Comet assay sledovať účinok hyperforínu a extraktu z kvetu Papaver
rhoeas na ľudské lymfocyty.
Hyperforín

(obr.1)

je

prenylatovaný

fluoroglucinový

derivát.

Pozostáva

z fluoroglucínovej kostry s lipofílnými izoprénovými reťazcami. Je to najviac zastúpená
bioaktívna zložka, ktorá je obsiahnutá v listoch a kvetoch ľubovníka bodkovaného,
Hypericum perforatum L., kde je hlavnou lipofilnou zložkou – viac ako 4 % suchej váhy [1].

Obr. 1: Molekula hyperforínu
Extrakt z tejto rastliny je stáročia používaný v tradičnej medicíne najmä na liečbu depresie.
Štúdie za posledných pár rokov demonštrujú aj niekoľko iných biologických vlastností
hyperforínu, ktoré majú potenciálny farmakologický význam: antibakteriálny účinok,
protizápalový účinok, podpora apoptózy rôznych nádorových buniek, inhibícia schopnosti
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migrácie a invázie rôznych nádorových buniek, antiangiogénny efekt. Všetky tieto vlastnosti
predurčujú hyperforín ako hlavnú štruktúru pre vývoj terapeutických molekúl v liečbe
rôznych ochorení a malígnych tumorov [2].
Papaver rhoeas L. (Papaveraceae) známy ako vlčí mak je v tradičnej medicíne
využívaný na liečbu dráždivého kašľa a ako mierne sedatívum pri nespavosti. V mnohých
fytochemických štúdiách bola u Papaver rhoeas dokázaná prítomnosť alkaloidov
a sekundárnych metabolitov ako sú napr. antokyány. Práca Hillebrandovej a kol. [3] bola
zameraná predovšetkým na dôkaz prítomnosti flavonoidov a glykozidov, u ktorých boli
pozorované antioxidačné, ale aj mnohé iné protektívne účinky. V danej práci bol v extrakte
stanovený výskyt flavonoidov kaempferolu, quercetínu, luteolínu a hypolaetínu a glykozidov
izoquercitrínu, astragalínu a hyperozidu. Flavonoidy kaempferol a quercetín patria do skupiny
flavonolov (v pozícii C3 na pyrénovom kruhu majú naviazanú OH skupinu) a luteolín do
skupiny flavónov [4]. Všetky tri látky majú výrazné antioxidačné účinky, ktoré spočívajú
najmä v ich scavengerovej aktivite, t.j. schopnosti vychytávať voľné radikály [5, 6, 7]. Ďalšie
zložky extraktu – glykozidy (izoquercitrín, astragalín, hyperozid) sú látky, ktorých molekula
je tvorená flavonoidom a sacharidovou zložkou. U týchto látok bola taktiež dokázaná
antioxidačná aktivita realizovaná najmä mechanizmom vychytávania voľných radikálov [8,
9].

Materiál a metódy
•

Hyperforín – (AppliChem)

Pripravili sme zásobný roztok rozpustením 10mg/1ml 100 % DMSO a následne sme pripravili
nami použité koncentrácie.
•

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.
Kvetné časti sa extrahovali do vody. Rozpúšťadlo sa odparilo, zvyšok vody sa odstránil
azeotropickou destiláciou s benzénom.
•

Comet assay
Postup kométového testu sme robili podľa Collinsa a kol., 2004 [10]. Podložné sklíčka

pre Comet assay sme na 24 hodín ponorili do 96 % alkoholu a na druhý deň opálili nad
kahanom, čím sme ich pripravili na poťahovanie agarózou. Následne sme sklíčka ponorili do
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roztoku 1 % agarózy s normálnou teplotou topenia a destilovanej vody. Pokiaľ takto
pripravené sklíčka nepoužijeme hneď, skladujeme ich v suchých boxoch na sklíčka
neobmedzene dlhú dobu. V experimente sme pracovali s izolovanými lymfocytmi z ľudskej
krvi. Na ovplyvnenie sme použili ako pozitívnu kontrolu H2O2 s koncentráciou 40 µg/ml
pri dĺžke ovplyvnenia 5 min., 30 min. a 1 hod. a hyperforín v 2 koncentráciach - 125 pg/ml a
250 pg/ml pri dĺžkach ovplyvnení 30 min., 1 hod a 2 hod. A extrakt z Papaver rhoeas v 5
koncentráciách (0,025; 0,05; 0,25; 0,5 a 2,5 %) pri dĺžke ovplyvnenia 30 minút. Na každé
sklíčko potiahnuté s 1 % agarózou sme pridali 50 µl suspenzie pozostávajúcej z bunkových
jadier a 1 % agarózy s nízkou teplotou topenia v tlmivom roztoku PBS (fosfátový tlmivý
roztok). Prikryli sme krycím sklíčkom. Sklíčka sme umiestnili na 5 minút na ľad. Odstránili
sme krycie sklíčka. Takto pripravené sklíčka sme trikrát premyli v roztoku PBS a následne
nechali 1 hodinu v lyzačnom roztoku pri teplote 4 °C. Pred elektroforézou sme sklíčka
ponorili do elektroforetického tanku na 20 minút s elektroforetickým tlmivým roztokom s
pH>13 (4°C), čo dovoľuje uvoľnenie DNA. Po uvoľnení sme sklíčka vystavili elektroforéze
s čerstvo pripraveným elektroforetickým tlmivým roztokom na 30 minút pri 4°C (25 V, 300
mA). Po elektroforéze sme sklíčka neutralizovali premytím jedenkrát 10 minút pri 4°C
v roztoku PBS a jedenkrát 10 minút pri 4°C v destilovanej vode. Sklíčka sme vysušili pri
laboratórnej teplote a zafarbili fluorescenčnou farbičkou etídium bromidom (EtBr). Takto
pripravené sklíčka sme pozorovali fluorescenčným mikroskopom Olympus BX 51 pri
zväčšení 200x.

Výsledky a diskusia
Comet assay alebo jednobunková gélová elektroforéza je mikroskopická metóda na
detekciu rôznych typov poškodení a reparácií DNA v individuálnych eukaryotických
a niektorých prokaryotických bunkách. V našom experimente sme použili biele krvinky, ktoré
sa dajú izolovať do jednobunkovej suspenzie [10]. Po ovplyvnení hyperforínom s rôznymi
koncentráciami rôzne dlhý čas sme hodnotili percento poškodenej DNA. Najväčšie
poškodenie vykazovali bunky po ovplyvnení hyperforínom 1 hodinu s koncentráciou 250
pg/ml.
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Obr. 2: Stanovenie percenta poškodenia DNA v bunkách ovplyvnených rôznymi koncentráciami hyperforínu pri
rôznej dĺžke ovplyvnenia

Napriek protektívnym antioxidačným účinkom extraktu z Papaver rhoeas je potrebné
stanoviť, či v určitých koncentráciách nie je tento extrakt pre bunky toxický. Na stanovenie
toxicity sme podobne ako pri ovplyvňovaní hyperforínom použili metódu Comet assay.
Najvyššiu toxicitu pre bunky vykazoval extrakt s najvyššími použitými koncentráciami, teda
2,5 a 0,5 %.

Obr. 3: Stanovenie percenta poškodenia DNA v bunkách ovplyvnených rôznymi
koncentráciami extraktu z Papaver rhoeas (označenie k znamená negatívna kontrola, t.j.
bunky neboli ovplyvnené)
Záver
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Pri ovplyvňovaní buniek hyperforínom bolo naším cieľom stanovenie koncentrácií
hyperforínu, ktoré vyvolávajú rôzne stupne poškodenia DNA. Ako vyplýva z vyššie
uvedených výsledkov, % poškodenia DNA v bunkách stúpa priamo úmerne so zvyšujúcou sa
koncentráciou hyperforínu pri koncentrácii 125 pg/ml a so zvyšujúcou sa dĺžkou ovplyvnenia
na rozdiel od koncentrácie 250 pg/ml, kde bolo najviac poškodenej DNA v bunkách po
ovplyvnení 1 hodinou. Hoci je hyperforín súčasťou extraktu z ľubovníka bodkovaného, ktorý
je využívaný v tradičnej aj ľudovej medicíne, ako samostatná látka pôsobí ako genotoxický
agens a vykazuje rôzne stupne poškodenia DNA. Na základe našich výsledkov budeme
v experimentoch ďalej pokračovať.
V mnohých prácach bolo dokázané, že látky ako alkaloidy, flavonoidy či glykozidy,
ktoré sa vyskytujú okrem iných rastlín aj v extrakte z Papaver rhoeas, majú protektívne
účinky. Podobných extraktov z rôznych rastlín bolo pripravených už veľa, dôležité je ale nájsť
také koncentrácie a obsah jednotlivých zložiek extraktov, aby sa u nich v čo najvyššej miere
prejavovali protektívne a v čo najnižšej miere toxické účinky na bunku. V tejto práci sme sa
zamerali na stanovenie koncentrácií extraktu, ktoré sú pre bunku genotoxické. V ďalšom
výskume by sme už používali len nižšie koncentrácie, pri ktorých by sa mohli vo väčšej miere
prejaviť protektívne účinky extraktu.
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Lokalizácia miesta inzercie P elementu v géne cdc14 u Drosophila melanogaster
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Úvod a formulácia cieľa
Príprava a charakterizácia mutantov je dnes základným kameňom ako genetiky tak aj
genomiky. Široké kolekcie mutantov rôznych modelových organizmov umožňujú vedcom
vybrať si práve ten modelový organizmus, ktorý ich práci vyhovuje najviac. Dni kedy sa vo
veľkej miere používali na mutagenézu chemické mutagénny a ionizačné žiarenie sú pomaly
preč. Objavenie a popísanie správania sa transponovateľných elementov (transpozónov) v Zea
mays Barbarou McClintock v 1940 [1], inšpirovalo množstvo vedcov, ktorý pre nich hľadali
vhodné využitie. Svoje miesto vo vede si našli až v roku 1982 kedy ich Rubin a Spradling
použili na obnovenie rosy fenotypu u rosy mutantov D. melanogaster, prostredníctvom P
elementu obsahujúceho funkčný rosy gén [2]. Tento pokus odštartoval zlatú éru inzerčnej
mutagenézy a transgenézy u hmyzu.
Dodnes najpoužívanejším a najpreštudovanejším transpozónom u D. mealnogaster je
P element (Obr.1). P element je 2907 bp dlhá sekvencia, ktorá sa v rámci genómu pohybuje
z jednej pozície na druhú. Pohyb mu umožňuje transpozáza, ktorá je kódovaná v štyroch
exónoch 0-3 na P elemente. Za správne vyštiepenie P elementu transpozázou sú zodpovedné
31 bp dlhé terminálne (TIR, terminal inverted repeats) a 11 bp dlhé subterminálne invertované
repetície, nachádzajúce sa po oboch stranách P elementu [3,4]. Spomenutý P element sa
nazýva autonómny, pretože pre svoju transpozíciu nepotrebuje externý zdroj transpozázy. Na
dosiahnutie stabilnej integrácie P elementu do genómu sa používa neautonómny typ P
elementu, ktorý má deletovaný intrón medzi druhým a tretím exónom transpoázy. Tým
pádom je transpozáza kódovaná na tomto P elemente nefunkčná a mobilizácia je závislá od
prítomnosti externého zdroja transpozázy. Dôvodov prečo je P element takým obľúbeným
nástrojom inzerčnej mutagenézy je viacero: príprava mutantov je pomerne jednoduchá
a časovo nenáročná. P element sa transponuje s vysokou frekvenciou, ktorá môže byť
regulovaná prítomnosťou respektíve neprítomnosťou funkčnej transpozázy v organizme.
Mutanti sú ľahko odlíšiteľní od zvyšku populácie vďaka dominantným markerom (farba očí
a tela, tvar krídel a tela). Miesto inzercie je ľahko detekovateľné pomocou in situ hybridizácie
alebo presnejšie pomocou inverznej PCR. P element sa inzeruje ako do euchromatínu tak
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i heterochromatínu, preferenčne do blízkosti promótora. Jeho vyštiepenie môže byť ako
presné tak i nepresné, čím spôsobí lokálne delécie a vytvorenie nového mutanta [5,6,7].

Obr. 1: Štruktúra 2,9 kb dlhého autonómeho P elemntu. TIR – terminálne invertované
repetície (terminal inverted repeats), STIR- subterminálne invertované repetície (subterminal
inverted repeats), IVS1-3 – intróny. (Upravené podlľa O´Hare a Rubin, 1983)
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 [8]. 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 troch transkriptov, z ktorých vznikajú tri polypeptidy o veľkosti 1052, 693 a 700
aminokyselín.

Spomenuté

polypetidy

sú

klasifikované

ako

duálne

špecifické

proteín/serín/treonín fosfatázy, ktorých úloha v bunkách Drosophila melanogaster nie je ešte
presne známa. U génu cdc14 bolo doteraz popísaných desať aliel, ktoré boli pripravené
inzerciou P elementov do 5´ oblasti tohto génu [9].
Cieľom práce je určiť miesto inzercie P elementu v géne cdc14 u D. melanogaster
využitím metodík klasickej genetiky, molekulárnej biológie a bioinformatiky.

Materiál a metódy
Použité línie D. melanogaster: cdc14d4880/ cdc14d4880 (Harward), cdc14d02191/ CyO
(Harward),

Df(2L)ED12527/Cyo

(Bloomington,

delécia

v

oblasti

28C4–28D3),

Df(2L)BSC142/Cyo (Bloomington, delécia v oblasti 28C3–28D3), Df(2L)BSC191/Cyo
(Bloomington, delécia v oblasti 28C1–28D3), Df(2L)BSC192/Cyo (Bloomington, delécia v
oblasti 28C1–28D3) [9].
Inverzná PCR: Všetky kroky iPCR sme uskutočňovali podľa protokolu: „Inverse PCR
and Sequencing Protocol on 5 Fly preps [10],“ používali sme len iné enzýmy; endonukleáza:
MboI (Fermentas), ligáza: T4 DNA Ligase (Fermentas), polymeráza: DreamTaq PCR Master
Mix kit (Fermentas). Na purifikáciu produktov z PCR sme používali GeneJet PCR
Purification Kit (Fermentas) a na extrakciu vzoriek z gélu PCR Gel Extraction Kit
(Fermentas), pričom v oboch prípadoch sme postupovali podľa protokolu výrobcu.
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Sekvenovanie: Sekvenovanie sa uskutočňovalo na Katedre Molekulárnej biológie PriF
UK. Sekvenovanie prebiehalo na kapilárnom sekvenátori ABI 3100-Avant Genetic
Analyser pomocou univerzálneho kitu BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
(Applied Biosystems).
Bioinformatika: Získané sekvencie sme spracovávali pomocou CLC Main Workbench
(CLC Bio). Úprava surových sekvencií spočívala v odstránení slabých signálov, primerových
sekvencií a predpokladanej sekvencie P elementu. Týmto krokom sme sa snažili znížiť počet
a zvýšiť špecificitu výsledkov počas zadávania údajov do BLASTu.

Výsledky a diskusia
Cieľom krížení s deficientnými líniami (komplementáčná analýza) je zistiť, či
skúmaný fenotyp je spôsobený inzerciou P elementu v danom géne alebo je výsledkom
nejakej sekundárnej mutácie respektíve neznámeho genetického pozadia línie. Pre potreby
komplementačnej analýzy sme mohli použiť len líniu cdc14d02191/ CyO, ktorá sa vyznačovala
letálnym fenotypom. Túto líniu sme potom krížili s vyššie uvedenými deficientnými líniami.
V prípade, že P element je inzerovaný v oblasti delécie, nemalo by dôjsť ku koplementácii
letálneho fentypu s deficientnou líniou a nastoleniu štandardného fenotyp. Ak by ku
komplementácii došlo, znamenalo by to, že P element pravdepodobne nie je inzerovaný
v skúmanej oblasti. Ako je vidieť z našich výsledkov v Tab. 1, v našom prípade ku
komplementácii dochádza. Spomínaný fenotyp môže byť spôsobený už zmieňovanou
absenciou P elementu v skúmanej oblasti ale aj inými faktormi. Preto sme sa rozhodli, že
presné miesto inzercie P elementu určíme pomocou inverznej PCR, sekvenovania
a bioinformatiky.

Tab. 1: Výsledky komplementačnej analýzy (pre prehľadnosť tabuľky sú označenia
použitých línií skrátené).
Použitá
deficientná línia
ED12527
BSC142
BSC191
BSC192
Poštiepenú

Jedinci s curly
krídlami
134
175
336
425

a cirkularizovanú

Jedinci s rovnými
krídlami
120
80
161
219

genomickú

DNA

múch

Výsledný
pomer
1:1
1:2
1:2
1:2
s alelami

cdc14D02191

a cdc14D04880 sme použili ako templát pre inverznú PCR, pričom primery reakcie boli

193

navrhnuté k 5´ koncu P(XP) elementu. Produkty PCR reakcie sme analyzovali na 1%
agarózovom géli (Obr.2A).
Pri alele cdc14D04880 sme mali len jeden produkt reakcie o relatívnej veľkosti 350 bp.
Výsledkom reakcie alely cdc14D02191 boli tri produkty o relatívnej veľkosti 1000 bp, 700 bp
a 450bp. Keďže kontrola nám neukázala žiadnu kontamináciu pristúpili sme k extrakcii
z gélu. Podarilo sa nám extrahovať 350 bp produkt alely cdc14D04880 a produkty 1000 bp, 450
bp alely cdc14D02191. Produkt o relatívnej veľkosti 700 bp, sa nám nepodarilo extrahovať.
Môže to byť spôsobené jeho nízkou koncentráciou v géli a následnou stratou produktu počas
purifikácie
V dôsledku nízkeho výťažku pri extrakcii z gélu sme sa rozhodli, že vyextrahované
produkty použijeme ako templát PCR reakcie, pričom použijeme rovnaké primery ako
v predchádzajúcej reakcii. Cieľom bolo namnožiť si vyextrahovanú DNA, aby bol proces
sekvenovania úspešnejší. Po ukončení reakcie sme malé množstvo produktu analyzovali na
agarózovom géli, aby sme si overili úspešnosť reakcie (Obr.2B)

A

B

C

Obr. 2: Produkty PCR reakcie rozdelené podľa veľkosti na agarózovom gély a vyzualizované
etídium bromidom. Kontrola 1 – negatívna kontrola celého procesu iPCR (digescia, ligácia,
PCR), Kontrola 2 – negatívna kontrola PCR reakcie.
Ako je možné vyčítať z gélu (Obr. 2B), 350 bp veľký produkt cdc14D04880 sa nám
podarilo amplifikovať, ako aj 450 bp veľký produkt cdc14D02191. Výsledkom reakcie kde, bol
ako templát použitý PCR produkt o veľkosti 1000 bp, boli tri fragmenty o veľkosti 1000 bp,
700bp a 450 bp. Tieto produkty veľkosťou zodpovedali výsledkom predchádzajúcej reakcie,
kde ako templát bola použitá genomická DNA, preto sme pristúpili k purifikácii odložených
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PCR produktov. Purifikovali sme produkty reakcií: 350 bp cdc14D04880 a 450 bp cdc14D02191.
Množstvo a čistotu purifikovaných fragmentov sme analyzovali na spektrofotometri
NanoPhotometer™ (IMPLEN) a odoslali na sekvenáciu.
Keďže výsledkom reakcie s 1000 bp veľkým fragmentom, boli tri fragmenty, rozhodli
sme sa zvyšok produktu PCR reakcie elektroforeticky rozdeliť na jednotlivé fragmenty,
vyextrahovať z gélu a opäť použiť ako templáty v PCR reakcii. Po ukončení reakcie sme malé
množstvo produktu analyzovali na agarózovom gély, aby sme si overili úspešnosť reakcie.
Ako je možné vyčítať, z obrázka č. 2C, opäť sa nám podarilo amplifikovať 450 bp
fragment. Amplifikáciou 700 bp fragmentu nám vznikol silný 450 bp fragment, bez
akéhokoľvek náznaku pôvodného 700 bp fragmentu. 1000 bp fragment sa nám podarilo
amplifikovať, pričom boli badateľné aj stopy po 450 bp a 700 bp fragmentoch. Tento
výsledok môže naznačovať tomu, že 1000 bp fragment obsahuje 1-2 úseky DNA, ktoré
v určitých prípadoch spôsobujú zošmyknutie DNA polymerázy z templátového vlákna. Tejto
hypotéze by mohli nasvedčovať aj predchádzajúce problémy pri sekvenácii, kedy nebolo
možné osekvenovať 1000 bp fragment ďalej ako po 450 bp. Na základe spomenutých
výsledkov sme sa rozhodli, vypurifikovať PCR produkty s fragmentmi veľkými 450 bp
a 1000 bp a poslať na sekvenovanie.
Po vložení sekvencií upravených v CLC Main Workbench do BLASTu sme dospeli
k nasledovnému: 350 bp fragment alely cdc14D04880 a 450 bp fragment alely cdc14D02191
zodpovedali prevažne rôznym variáciám P elementu a transformačným vektorom
používaných pri inzerčnej mutagenéze. Vo výsledkoch sa s vysokým počtom bodov
objavovali aj gény ako glu (gluon, lokalizácia: 2L: 36A12-36A13), ef1γ (elongačný faktor 1 γ,
lokalizácia: 3R: 99A1), slp1 (sloppy paired 1, lokalizácia: 2L: 24C6), avšak po bližšom
preskúmaní sme zistili, že program našu sekvenciu porovnával s mutovanou formou týchto
génov, pričom na mutagenézu bol použitý P element. 1000 bp fragment alely cdc14D02191 nám
dával podobné výsledky ako v predchádzajúcich prípadoch. Rozdiel bol v génoch v ktorých
by sa mohol nachádzať P element: gpdh (sn – glycerol - 3 – fosfátdehydrogenáza, 2L: 26A3),
hmr (hybrid male rescue, lokalizácia: X: 9D3), rpII215 (podjednotka RNA polymerázy II,
lokalizácia: X: 10C6).

Záver
Ak by sme vzali do úvahy možnosť, že BLAST v sekvenciách spomenutých génov
nezachytil sekvenciu P elementu a P element v nami používaných alelách sa vyskytuje
v jednom, prípadne vo všetkých týchto génoch, znamenalo by to pre našu prácu veľké
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sklamanie. Keďže lokalizácia týchto génov v genóme je veľmi rozdielna a ich vzdialenosti od
seba sú príliš veľké, prišli sme s niekoľkými hypotézami nášho neúspechu: Línie múch,
s ktorými pracujeme nenesú mutáciu v géne cdc14, čomu nasvedčujú aj výsledky
komplementačných analýz. Problém mohol nastať pri príprave mutovanej línie, keďže sa
nerobí podrobný skríning alebo nám boli omylom zaslané zlé línie. Objednáme preto opäť tie
isté línie múch a budeme dúfať v pozitívne výsledky. Protokol, ktorý používame nemusí
presne zodpovedať našim potrebám, čo sa štiepnych miest a navrhnutých primerov týka. Ak
tomu budú okolnosti nasvedčovať i naďalej, prerobíme protokol.
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Vplyv reaktivácie latentného myšacieho gamaherpesvírusu na expresiu ORF73
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Úvod a formulácia cieľa
Myšací herpetický vírus bol izolovaný v roku 1976 z dvoch druhov drobných myšovitých hlodavcov na území Slovenska. Z druhu Myodes glareolus (hrdziak hôrny, Microtidae)
boli izolované tri izoláty: 60, 68 a 72 a z druhu Apodemus flavicollis (ryšavka žltohrdlá,
Muridae) dva izoláty: 76 a 78. O deväť rokov neskôr sa podarilo na území Čiech izolovať z A.
flavicollis izolát Šumava a v roku 1993 boli izolované dva izoláty 4556, 5682, ktoré zatiaľ nie
sú podrobnejšie charakterizované [1, 2] Od izolácie sa z MHV stal celosvetovo uznávaný
model na štúdium humánnych gamaherpetických vírusov, ktoré disponujú schopnosťou
prechádzať do perzistentného stavu a indukovať v hostiteľovi tvorbu malígnych transformácií.
Sledovaním kinetiky expresie v jednotlivých fázach infekcie je možné vírusové gény
zaradiť do skupiny génov aktívnych počas lytickej fázy (K3, Rta, M8, DNA polymeráza) a do
skupiny génov aktívnych počas latencie (M2, M3, M9, M11, ORF73 a ORF74) [3]. ORF73 je
gén konzervovaný medzi gama-2-herpetickými vírusmi. Kóduje s latenciou asociovaný
jadrový antigén (LANA) a je považovaný za gén exprimovaný s α-kinetikou [4, 5]. Pokusy
s mutáciami v tomto géne poukazujú na jeho zastúpenie v replikácii latentného epizómu, ako
aj v navodení latencie v slezine po intranazálnej infekcii [6, 7]. Reaktivácia latentných vírusov
in vivo môže byť zapríčinená rôznymi spúšťacími faktormi (napr. stres, sekundárna infekcia,
UV žiarenie, imunosupresia); in vitro je možné takéto faktory simulovať pridaním
chemických látok, ako je napr. PMA (phorbol 12-myristate 13-acetate).

Obr. 1: Chemická štruktúra PMA
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V našej práci sme sa zamerali na zistenie zmien v expresii vírusového ORF73 po
pridaní PMA k bunkám obsahujúcim perzistentný genóm MHV76 (bunky λCGL1 a λHeLa)
alebo MHV78 (bunky NB-78), ako aj sledovanie prípadnej produkcie infekčného
extracelulár-neho vírusu.

Materiál a metódy
Bunky
− λCGL1 – fúzne bunky ľudských fibroblastov a HeLa buniek latentne infikované MHV76. Majú fibroblastoidný tvar a netransformovaný fenotyp.
− λHeLa – epiteloidná bunková línia derivovaná z humánneho karcinómu krčka
maternice latentne infikovaná MHV76. Má transformovaný fenotyp.
− NB-78 – epiteloidná bunková línia derivovaná z myši infikovanej MHV78. Má
transformovaný fenotyp a diploidný počet akrocentrických chromozómov [8].
Všetky bunky boli kultivované v DMEM s 8% obsahom fetálneho bovinného séra pri
37°C v atmosfére s 5% obsahom CO2. Po 24 hodinách kultivácie k nim bolo pridané 20ng/ml
PMA v DMSO (dimetylsulfoxid) a za rovnakých podmienok boli kultivované ďalších 24
hodín.
Izolácia RNA a prepis na cDNA – RNA bola z buniek izolovaná Instapurom podľa
pokynov výrobcu (Eurogentec, Belgicko) a následne bola prepísaná na cDNA s využitím MMuLV reverznej transkriptázy (Finnzymes, Fínsko) a náhodných heptanukleotidov.
Nestovaná PCR – ako templát bola použitá cDNA a primery boli navrhnuté k vírusovému ORF73 (viď tab. 1). Teplotný program oboch reakcií bol nasledovný:
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´
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Zisťovanie produkcie infekčného ECV (extracelulárneho vírusu) – po 24 hodinách
kultivácie latentne infikovaných buniek s pridaním PMA bolo médium odobraté a v 10násobnom riedení pridané ku vyrasteným permisívnym VERO bunkám.

Výsledky a diskusia
V práci sme sa zamerali na možnosť ovplyvnenia expresie vírusového ORF73, ktorý
kóduje s latenciou asociovaný jadrový antigén. Využili sme na to PMA, ktoré reaktivuje
latentné vírusy do lytickej fázy. Už po 24 hodinách pôsobenia PMA na latentne infikované
bunky bola expresia ORF73, ako reprezentanta génov latentnej fázy infekcie, nedetekovateľná. To dokazuje dôležitú úlohu LANA v udržiavaní latencie myšacieho herpetického
vírusu.

L λ1
λ1p
λH
λHp NB NBp KK+
Obr. 2: Detekcia expresie vírusového ORF73 v latentne infikovaných bunkách s pridaním
a bez pridania PMA
(λ1 – λCGL1, λH – λHeLa, NB – NB-78, λ1p – λCGL1+PMA, λHp – λHeLa+PMA, NBp –
NB-78+PMA, L – marker molekulových hmotností, K- -negatívna kontrola, K+ - pozitívna
kontrola; veľkosť fragmentu je 363bp)
V korelácii so zmenami v expresii ORF73 sme zaznamenali aj zmeny v produkcii
infekčného vírusu z latentne infikovaných buniek do média. Bez pridania PMA nedochádzalo
k uvoľňovaniu extracelulárneho vírusu, ktorý by bol schopný vyvolať produktívnu infekciu
permisívnych VERO buniek. Po 24 hodinovej kultivácii s pridaním PMA sa v kultivačnom
médiu nachádzal extracelulárny vírus, ktorý produktívne infikoval VERO bunky (v prípade
λHeLa buniek aj v riedení 10-1).
Tab. 2: Detekcia extracelulárneho vírusu v kultivačnom médiu latentne infikovaných buniek
s pridaním
a bez pridania PMA titráciou na VERO bunkách (-negatívne, +pozitívne v koncentrovanom
médiu, ++ pozitívne v riedení 10-1)
λCGL1

λCGL1+PMA

λHeLa

λHeLa+PMA
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NB-78

NB-

78+PMA
-

+

-

++

-

+

Záver
V práci sme zistili možnosť ovplyvnenia expresie ORF73 myšacieho gamaherpetického vírusu prídaním reaktivačného činidla PMA.
Zmeny v expresii ORF73 korelovali s produkciou extracelulárneho infekčného vírusu
do kultivačného média latentne infikovaných buniek.
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Sledovnie účinkov hyperforínu v podmienkach in vitro
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Úvod a formulácia cieľa
Ľubovník bodkovaný (Hypericum perforatum) je liečivá rastlina, ktorá sa vyskytuje v Európe,
severnej Afrike a západnej Ázii. Používala sa už v dávnej minulosti, starovekí Gréci
a Rimania ju používali pri liečbe rán a popálenín, ako aj pri liečbe ochorení spojených
s nervovou sústavou.

Obr. 1: Hypericum perforatum – Ľubovník bodkovaný [1]
Ľubovník bodkovaný (obr.1) je trváca bylina s priamou, hranatou, rozkonárenou stonkou
zakončenou päťpočetnými zlatožltými kvetmi s drobnými žliazkami. Práve v kvetoch sa
nachádza najviac účinných látok. Hlavnými aktívnymi látkami sú hyperforín a hypericín,
farmakologicky sú tiež významné flavonoidy a fluoroglucinové deriváty. Pre obsah aktívnych
látok sa používa v liečbe slabých a miernych depresií ako aj nerovovej vyčerpanosti, migrény
či pri zmierňovaní symptómov premenštruačného syndrómu [2,3].
Hyperforín (obr.2) (1S,5S,7S,8R)-4-hydroxy-8-metyl- 3,5,7-tris(3-metylbut-2-enyl)- 8-(4metylpent-3-enyl)- 1-(2-metylpropanoyl)- bicyclo[3.3.1]non-3-en-2,9-dion je bicyklický
polyprenylonavý derivát acylfluoroglucinolu [4]. V posledných rokoch sa hromadia dôkazy o

201

možných ďalších účinkoch hyperforínu, napr. účinok pri liečbe Alzheimerovej choroby,
zápalové a protizápalové, antibakteriálne, protinádorové a antiangiogénne účinky, ako aj
účinky proti malárii [5]. V našom laboratóriu sa v predchádzajúcom období pomocou DPPH
testu dokázali antioxidačné účinky hyperforínu, pretože bol schopný vychytávať voľné
radikály. Na základe DNA topologického testu sa dokázalo, že hyperforín nespôsobuje
jednovláknové zlomy v DNA a zároveň je schopný vychytávať ióny Fe2+ v reakčnom
prostredí (tzv. chelatácia železa), čím zabraňuje vzniku voľných radikálov a indukcii
jednovláknových zlomov DNA [6].

Obr. 2: Hyperforín [7]
Hyperforín sa intenzívne skúma, lebo je potenciálnou súčasťou liečiv na mnohé ochorenia.
V tejto práci sme sa zamerali na sledovanie ďalších účinkov hyperforínu pomocou určenia
redukčnej sily, schopnosti vychytávať superoxidové aniónové radikály a radikály peroxidu
vodíka.

Materiál a metódy
Stanovenie redukčnej sily hyperforínu
Redukčnú silu hyperforínu sme sledovali pomocou metódy, ktorú používali Zhao a kol [8].
Používali sme roztok hypeforínu v metanole s koncentráciou 0,04%. Ako pozitívnu kontrolu
sme použili kyselinu askorbovú v 2 rôznych koncentráciách (0,5%, 0,05%).

Ku jednotlivým vzorkám (1ml) sme pridali 2,5 ml fosforečného pufru (pH = 6,6) a 2,5 ml 1%
roztoku ferikyanidu draselného [K3Fe(CN)6]. Ako negatívnu kontrolu sme použili zmes
metanolu, [K3Fe(CN)6] a fosforečného pufru. Tieto 4 zmesi sme inkubovali 20 min pri 50ºC.
Do všetkých skúmaviek sme pridali 2,5 ml 10% roztoku TCA a centrifugovali 10 minút. Po
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centrifugácii sme odobrali 2,5 ml z hornej vrstvy a zmiešali s 2,5 ml destilovanej vody a 0,5
ml 0,1% roztoku FeCl3. Následne sme zmerali absorbanciu pri 700 nm.

Vychytávanie superoxidových aniónových radikálov
Pri tomto experimete sme sledovali, či má hyperforín schopnosť vychytávať superoxidové
aniónové radikály. Pripravili sme si 4 vzorky. V prvých 2 bol roztok pozitívnych kontrol –
1,25% a 0,005% kyseliny askorbovej. V ďalšej vzorke bolo 20µl 1% roztoku hyperforínu
v 280µl metanolu. Posledná vzorka bola negatívna kontrola, ktorú predstavoval metanol.

Do všetkých skúmaviek sme pridali 0,075 ml PMS (fenazin metylsulfát), 0,075 ml NADH,
0,075 ml NBT (nitrotetrazóliová modrá) a 0,525 ml destilovanej vody. Skúmavky sme
inkubovali 5 minút pri 25ºC. Následne sme zmerali absorbanciu pri vlnovej dĺžke 560 nm.

Vychytávanie radikálov peroxidu vodíka
Pri tomto experimente sme testovali schopnosť hyperforínu vychytávať H2O2 radikály. Ako
zdroj radikálov sme použili 10mM peroxid vodíka. 1 ml peroxidu vodíka sme zmiešali so
vzorkou a pridali sme 100µl 3% molybdénanu amónneho, 10ml 2M kyseliny sírovej (H2SO4)
a 7ml 1,8M jodidu draselného (KI). Zmes sme premiešali a titrovali 5mM roztokom tiosíranu
disodného (Na2S2O3), až kým nezmizlo žlté zafarbenie. Ako vzorky sme použili 20µl 1%
roztoku kyseliny askorbovej (PK1), 100µl 1% roztoku kyseliny askorbovej (PK2) a 20µl 1%
roztoku hyperforínu. Ako negativnu kontrolu sme použili reakčnú zmes bez extraktu.

Účinnosť vychytávania sme vypočítali podľa vzorca

kde V0 je množstvo Na2S2O3 roztoku použitého na titráciu negatívnej kontroly a V1 je
množstvo Na2S2O3 roztoku použitého na titráciu vzorky obsahujúcej hyperforín alebo
kyselinu askorbovú. Tiež sme vypočítali IC50, ktorý predstavuje koncentráciu hyperforínu
alebo kyseliny askorbovej, ktorá je potrebná na vychytanie 50% radikálov peroxidu vodíka.

Výsledky
Stanovenie redukčnej sily hyperforínu

203

Pri pozitívnej kontrole došlo k zmene sfarbenia roztoku zo žltého na tmavomodrý. Pri
hypeforíne sme nepozorovali farebnú zmenu. V tabuľke číslo 1 sú hodnoty absorbancie
nameranej pre jednotlivé vzorky.
Tab. 1: Výsledky merania absorbancie vzoriek
Vzorka
0,5% PK
0,05% PK
Hyperforín

Hodnoty absorbancie
Nemerateľné
0,104
0,023

Vychytávanie superoxidových aniónových radikálov
Zistili sme, že hyperforín je schopný vychytávať superoxidové aniónové radikály. Nameraná
hodnota absorbancie sa približovala k vychytávaniu v pozitívnej kontrole s koncentráciou
1,25%.
Tab. 2: Výsledky merania absorbancie vzoriek
Vzorka

Vychytávanie

Hodnoty
absorbancie
0,364

PK – 1,25%
kys.askorbová
PK – 0,005%
kys.askorbová
Hyperforín

0,704
radikálov peroxidu

0,352

vodíka
Hyperforín, rovnako ako pozitívna kontrola (kyselina askorbová), bol v tomto teste schopný
vychytávať voľné radikály.
Tab. 3: Spotreba Na2S2O3 pri titrácii
Vzorka

Spotreba
Na2S2O3
4,6 ml
1,6 ml
5,4 ml
3,7 ml

PK1
PK2
NK
Hyperforín
Na

základe

spotreby

Na2S2O3

sme

vypočítali

účinnosť vychytávania radikálov peroxidu vodíka. Účinnosť hyperforínu vychytávať radikály
H2O2 je 31,5%, kyseliny askorbovej (PK1) je 14,81% a PK2 je 70,37%.
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Koncentrácia hyperforínu potrebná na vychytávanie 50% radikálov (IC50) je 1,587%. IC50 pre
kyselinu askorbovú pri použití 20µl vzorky je 3,37%.

Diskusia
Naším cieľom bolo zistiť schopnosti hyperforínu vychytávať rôzne typy voľných radikálov.
Pri teste na stanovenie redukčnej sily hyperforínu nám vyšlo, že hyperforín nemá redukčné
schopnosti. Tento výsledok je pravdepodobne spôsobený nízkou koncentráciou hyperforínu.
Test sme neopakovali, lebo hyperforín je drahý a potrebovali by sme vyššiu koncentráciu.
Preto sme na dokázanie jeho dôležitých vlastností použili iné testy. Na základe testov na
vychytávanie superoxidových aniónových radikálov a vychytávanie radikálov peroxidu
vodíka sme potvrdili bioprotektívne účinky hyperforínu.

Poďakovanie
Na tomto mieste by sme chceli poďakovať RNDr. A. Ševčovičovej PhD. z Katedry genetiky
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Euphorbia cyparissias – antioxidant, či genotoxický agens?
Alexandra Hudecová, Veronika Klusová, Katarína Hašplová, Magdaléna Vreštiaková,
Rozvita Krebesová, Eliška Gálová, Eva Miadoková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky,
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Úvod a formulácia cieľa
Rastliny patria k dávnym "spojencom" ľudstva. Jedny nám poskytujú obživu, iné
estetické

potešenie,

ďalšie

nás

zase

liečia.

Rastliny sa

primárne

využívajú

v

poľnohospodárstve, kde tvoria základ potravinárskeho priemyslu. Uplatňujú sa však aj v
medicíne, kozmetickom, farmaceutickom, tabakovom priemysle a iných priemyselných
odvetviach [14]. V posledných rokoch ľudia čím ďalej tým častejšie využívajú ich liečivé
schopnosti. Mnoho rastlinných extraktov sa v súčasnosti považuje za výbornú náhradu
niektorých syntetických liečiv a využívajú sa pri liečení širokého spektra ochorení [5, 16].
Okrem sacharidov, proteínov a lipidov obsahujú rastlinné produkty hodnotné bioaktívne
zložky [1]. Medzi prírodnými zložkami sa nachádza mnoho bioaktívnych látok, predovšetkým
antioxidantov, napríklad flavonoidov, či fenolov, ktoré môžu zohrávať dôležitú úlohu pri
prevencii početných ochorení, vrátane rakoviny [6, 7, 8, 11, 3, 10].
Euphorbia cyparissias (mliečik chvojkový), známa aj ako Bonaparteho koruna, patrí
do rodu Euphorbia, ktorý zahŕňa viac ako 2000 druhov rastlín. Euphorbia predstavuje jeden z
najrozmanitejších rastlinných rodov na svete. Tieto rastliny rastú na kamenistých, hlinitých
i piesčitých pôdach a veľmi dobre znášajú sucho. E. cyparissias môže dosahovať výšku až 60
cm a maximálna nadmorská výška, v ktorej sa vyskytuje, je 1250 m.n.m. Kvitne od apríla do
augusta. Táto rastlina obsahuje 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 využíva aj pri liečbe bradavíc
a proti kurím okám.
Je dokázané, že voľné radikály zohrávajú dôležitú úlohu pri poškodzovaní tkanív a
patologických javoch v živých organizmoch, vrátane rakoviny, neurodegeneratívnych
ochorení, malárie či aterosklerózy [9]. Antioxidanty môžu zohrávať dôležitú úlohu v
prevencii týchto chorôb. Je všeobecne známe, že rastliny a rastlinné extrakty obsahujú veľké
množstvo bioaktívnych zložiek, ktoré disponujú antioxidačným potenciálom. Jednou z metód
na stanovenie antioxidačného účinku je metóda DPPH assay, ktorej princíp spočíva vo
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vychytávaní voľných radikálov [12, 13]. Jedným z cieľov našej práce bolo stanovenie
antioxidačného účinku extraktu z rastliny Euphorbia cyparissias.
Ľudské telo je neustále vystavené množstvu rozmanitých látok, u ktorých bol
dokázaný negatívny vplyv na zdravie. Poškodenie DNA je pravdepodobne hlavnou príčinou
vzniku rakoviny a ďalších ochorení. Naším ďalším cieľom bolo zistiť, či má extrakt z E.
cyparissias genotoxický účinok. Jednou z najvyužívanejších metód na detekciu a stanovenie
stupňa poškodenia DNA je metóda Comet assay (jednobunková gélová elektroforéza). Patrí
medzi moderné cytogenetické metódy vhodné na výskumné účely vďaka svojej rýchlosti,
reprodukovateľnosti a nenáročnosti.

Materiál a metódy
Rastliny Euphorbia cyparissias pestované v záhrade liečivých rastlín patriacej
Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave boli zozbierané koncom augusta 2008. Zozbieraný a
roztriedený materiál o váhe približne 60 g bol usušený pri laboratórnej teplote. Všetky časti
rastlín boli extrahované 5-krát ručne do 150 ml vody (vodný extrakt) pri 65 °C a následne
uskladnené v tme pri 4 °C. Pri rastline E. cyparissias sme pripravili extrakt z celej rastliny.
Schopnosť extraktu vychytávať voľné radikály sme stanovili pomocou odfarbenia
fialovo-zafarbeného

roztoku

2,2-difenyl-1-pikrylhydrazylu

(DPPH)

[12].

Vybrané

koncentrácie extraktov (2,5%; 0,5%; 0,25%; 0,05% a 0,025%) sme pridávali do
metanolového roztoku DPPH. Reakčné zmesi sme dôkladne premiešali a nechali pôsobiť 20
min v tme pri laboratórnej teplote [4]. Absorbanciu výsledných roztokov sme merali pomocou
spektrofotometra (SPECTRONIC, GENESYS 10 Bio, ELECTRON CORPORATION,
Pragolab, Bratislava) pri 517 nm. Zníženie absorbancie DPPH roztoku indikuje zvýšenú
schopnosť vychytávania DPPH radikálov. Táto schopnosť je udávaná v percentách
vychytávania DPPH radikálov, ktoré vypočítame: I% = (AA – AB/AA) x 100, kde AA
predstavuje absorbanciu kontrolnej zmesi, ktorá obsahuje všetky zložky, okrem testovanej
vzorky a AB absorbanciu testovanej vzorky. Absorbanciu sme pri každej koncentrácii merali
trikrát. Ako kontrolu sme použili kyselinu askorbovú.
Na stanovenie miery poškodenia DNA v eukaryotických bunkách sme využili Comet
assay (jednobunková gélová elektroforéza). Pri experimentoch sme využili lymfocyty
izolované z vlastnej krvi pomocou metódy "finger prick" z prsta, priamo pred experimentom.
Bunky sme ukotvili vo vrstve LMP (low melting point) agarózy na mikroskopických
sklíčkach, ktoré sme pred experimentom potiahli NMP (normal melting point) agarózou.
Lymfocyty sme na mikroskopickom sklíčku ovplyvnili vybranými koncentráciami (2,5%;
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0,5%; 0,25%; 0,05%

a 0,025%) extraktu z E. cyparissias. Ako kontrolu sme využili

neovplyvnené lymfocyty a pri pozitívnej kontrole sme bunky ovplyvnili 200 µM peroxidom
vodíka (H2O2). Následne prebiehala lýza v roztoku s vysokou koncentráciou solí, odvíjanie a
elektroforéza pri vysokom pH, pri ktorej sa tvoria útvary podobné kométam. Preparáty sme
farbili etídium bromidom (EtBr) a následne hodnotili fluorescenčným mikroskopom
(Olympus BX-51). Intenzita chvosta kométy v pomere k intenzite hlavy kométy odráža
množstvo zlomov DNA [2].

Výsledky a diskusia
Porovnaním výsledkov z DPPH assay sme najvyššie hodnoty vychytávania DPPH
radikálov zaznamenali u 2,5% koncentrácie vodného extraktu z rastliny E. cyparissias, ktorý
vychytal 74,29% voľných radikálov. 0,025% extrakt vykazoval nízku schopnosť vychytania
DPPH radikálu (len 7%) (obr.1). Kyselina askorbová, ktorá slúžila ako kontrola, vykazovala
pri koncentráciách 2,5 %; 0,5 %; 0,25 %; 0,05% vysoké (97,6 – 97,9%) percento
vychytávania. Pri koncentrácii 0,025% percento vychytávania kleslo na 57% (obr. 2).

Obr. 1 a 2: Percento vychytávania DPPH radikálov pri jednotlivých koncentráciách vodného
extraktu E. cyparissias a kyseliny askorbovej (kontrola).
Výsledky experimentu s využitím comet assay sme hodnotili vizuálne (subjektívne)
a vzniknuté kométy sme zaradili do piatich kategórií podľa veľkosti chvosta komét. Do
kategórie 0 zaraďujeme nepoškodené jadrá s 0% DNA v chvoste, v kategórii 1 sa v chvoste
nachádza do 25 % DNA, v kategórii 2 je poškodenie jadier do 50 %, v kategórii 3 je v chvoste
do 75% DNA a vo 4. kategórii je 75% a viac DNA v chvoste. Z výsledkov vyplýva, že bunky
ovplyvnené najvyššou koncentráciou (2,5%) vodného extraktu rastliny E. cyparissias
vykazujú takmer 100% poškodenie DNA. Vzorka obsahovala kométy prevažne 4. kategórie
s najväčším poškodením DNA. Nasledovným znižovaním koncentrácie extraktu sa znižoval aj
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stupeň poškodenia a začali sa prevažne vyskytovať kométy 2. a 3. kategórie. U koncetrácie
extraktu 0,25% sa zriedka vyskytovali kométy 1. kategórie a u najnižších koncentrácií sa
poškodenie DNA nevyskytovalo (kategória 0). V kontrole sa nevyskytovali poškodené bunky
a v pozitívnej kontrole (ovplyvnenie H2O2) sa vyskytovali kométy prevažne kategórie 4.

Obr. 3 a 4: Nepoškodené jadrá lymfocytov v kontrole (comet assay) (zväčšenie 200x a 400x).

Obr. 5: Kométa kategórie 4 v pozitívnej kontrole (H2O2) (zväčešnie 400x).

Obr. 6 a 7: Kométy 3. a 4. kategórie zaznamenané pri ovplyvnení lymfocytov 2,5%
koncentráciou vodného extraktu z rastliny E. cyparissias (zväčšenie 400x a 200x).

Obr. 8, 9 a 10: Kométy 2., 3. a 4. kategórie pri ovplyvnení lymfocytov 0,5% koncetráciou
vodného extraktu z rastliny E. cyparissias (zväčšenie 400x a 200x).

209

Obr. 11 a 12: Kométa 1. kategórie a nepoškodené jadrá pri použití vodného extraktu
z rastliny E. cyparissias s 0,25% koncentráciou (zväčšenie 200x).

Obr. 13, 14 a 15: Nepoškodené jadrá lymfocytov ovplyvnených 0,05% a 0,025%
koncentráciou vodného extraktu z rastliny E. cyparissias (zväčšenie 200x a 400x).

Záver
Pri našom výskume sme prostredníctvom metódy DPPH assay stanovili antioxidačný
účinok vybraných koncentrácií vodného extraktu z rastliny Euphorbia cyparissias. Zistili
sme, že dve najvyššie koncentrácia rastlinného extraktu (2,5%; 0,5%) vykazovali vysokú
schopnosť vychytávania DPPH radikálu (74% a 71%). Pomocou tejto metódy sme dokázali,
že postupným znižovaním koncentrácie vodného extraktu, klesalo aj percento vychytávania
voľných radikálov.
Pomocou metódy Comet assay sme stanovili genotoxický účinok jednotlivých
vybraných koncentrácií rastlinného extraktu z E. cyparissias. Pri 2,5 % koncentrácii vodného
extraktu jadrá ovplyvnených lymfocytov vykazovali takmer 100% poškodenie DNA. Pri
najnižšej koncentrácii sme poškodené jadrá nezaznamenali (všetky jadrá sme zaradili do
kategórie 0). Výsledky potvrdili, že postupným znižovaním koncentrácie extraktu sa znižoval
stupeň poškodenia DNA. Zo získaných výsledkov vyplýva, že rastlinné extrakty s najvyššou
koncentráciou pôsobia na lymfocyty výrazne genotoxicky, t. j. poškodzujú ich DNA. U
nižších koncentrácií sa genotoxicita vodného extraktu z rastliny E. cyparissias neprejavila a
ovplyvnené bunky poškodenie DNA nevykazovali.
Stanovenie antioxidačného a genotoxického účinku vybraného extraktu je len prvým
krokom v našom projekte. Prostredníctvom ďalších metód (DNA topology assay, growth
activity, plating efficiency) sa budeme snažiť objasniť ďalší potenciálny mechanizmus
antioxidačného účinku extraktu, ako aj stanoviť potenciálny cytotoxický účinok vybraného
extraktu. Prípravky z extraktu E. cyparissias obsahujúce široké spektrum biologicky
aktívnych látok (napr. flavonoidy, alkaloidy), by sa v budúcnosti mohli využiť ako výživové
doplnky, prípadne ako náhrada syntetických liečiv pri liečbe rôznych ochorení.
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Stanovenie Rh faktora a pohlavia plodu analýzou fetálnej DNA z krvi matky
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Úvod a formulácia cieľa
Rh inkompatibilita je patologický stav v gravidite, ktorý vzniká na podklade
imunologickej interakcie medzi matkou a plodom, kedy sa v organizme matky tvoria
špecifické protilátky proti antigénom fetálnych erytrocytov. Následkom tohto procesu
dochádza k potenciálnemu ohrozeniu plodu, a to vyvinutím hemolytického ochorenia plodu
a novorodenca (HDFN). Fetálne erytrocyty sú odstraňované z fetálnej cirkulácie a následne
zničené. Následkom ich zničenia dochádza k anémii, v ťažších prípadoch u novorodencov
postihnutých hydrops fetalis k intenzívnej žltačke, edému alebo poruchám v neurologickom
vývine. Najzávažnejším ohrozením je poškodenie centrálneho nervového systému, známe ako
kernicterus [1].
Rh inkompatibilita je najčastejšie spojená s prítomnosťou RhD antigénu plodu, hoci aj
ostatné antigény krvných skupín môžu u matky vyvolať imunitnú odpoveď [2]. RhD antigén
je však najimunogénnejším antigénom krvných skupín u človeka, a to asi 50-krát viac ako
ostatné Rh antigény [3].
Jedným z najúčinnejších imunologických opatrení v klinickej medicíne je prevencia
HDFN podávaním Rh imunoglobulínu. Zavedenie tohto opatrenia umožnilo znížiť incidenciu
Rh inkompatibility pre RhD antigén z 13,2% na 0,14%. Aj napriek široko využívanej
prevencii Rh imunoglobulínom dochádza počas tehotenstva k izoimunizácii významného
počtu žien [4].
Za účelom možnosti skoršieho monitorovania tehotenstiev Rh negatívnych žien s rizikom výskytu Rh inkompatibility a následne HDFN je veľmi užitočné poznať stav Rh faktora
plodu v skorších štádiách tehotenstva. Potvrdenie prítomnosti Rh pozitívneho plodu umožní
včasnú liečbu s lepšou prognostikou ochorenia, kým dôkaz Rh negatívneho plodu vylúči
potrebu inváznych zákrokov. Vzhľadom k tomu, že 40% Rh negatívnych tehotných žien nesie
Rh negatívny plod, môže byť v týchto prípadoch eliminované podanie Rh imunoglobulínu.
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Odhaduje sa, že celkové náklady spojené s RhD genotypizáciou plodu predstavujú približne
tretinu nákladov spojených s antenatálnou profylaxiou [5]. Oveľa podstatnejší je však fakt, že
tehotné ženy nemusia byť zbytočne vystavené nepotrebnej liečbe s využitím krvných
produktov, ktoré boli v niektorých prípadoch asociované s vážnymi vírusovými infekciami
[6]. Rovnako by sa znížil počet donorov anti-D, ktorí sú vystavení krvným produktom za
účelom hyperimunizácie a produkcie Rh imunoglobulínu.
Dôkazom prítomnosti fetálnej cell free DNA (cffDNA) v maternálnej plazme a sére sa
otvorili nové možnosti v oblasti prenatálnej DNA diagnostiky [7]. Táto skutočnosť dovolila
nástup neinváznych prístupov, ktoré umožňujú obmedzenie využívania metód ako
amniocentéza a odber choriových klkov, ktoré pri vykonávaní zákroku nesú pre plod určité
riziko. Súčasné využitie sa zameriava predovšetkým na detekciu, resp. vylúčenie prítomnosti
génov, ktoré sa nenachádzajú v matkinom genóme, ako napríklad Y chromozómová
sekvencia alebo RHD gén u Rh negatívnych žien.
Koncentrácia cff DNA sa zvyšuje s dobou tehotenstva [8] a je náhle eliminovaná po
pôrode, čím odráža súčasný stav tehotenstva [9]. Využitím senzitívnej metodiky real-time
PCR bola dokázaná prítomnosť cffDNA už v 5.týžni tehotenstva [10,11].
Spoľahlivá RhD genotypizácia zahŕňa využitie interných kontrol pre potvrdenie DNA
fetálneho pôvodu. Y chromozómová sekvencia (SRY, DYS14) poskytuje kontrolu iba ak je
prítomný plod mužského pohlavia. V prípade plodu ženského pohlavia može byť prítomnosť
fetálnej DNA potvrdená na základe inzerčno-delečných polymorfizmov neprítomných
v genóme matky [12]. Ako univerzálny marker fetálnej DNA sa však v súčasnosti ukazuje
využitie hyper- alebo hypometylovaných promótorových sekvencií fetálnych génov [13].
Analýza fetálneho Rh faktora je komplikovaná prítomnosťou variantov RHD génu, ktoré
môžu poskytnúť falošne negatívne alebo pozitívne výsledky [14].
Cieľom predloženej práce je zaviesť metodiku pre spoľahlivé stanovenie Rh faktora
plodu z maternálnej plazmy u Rh negatívnych tehotných žien s rizikom vyvinutia HDFN.

Materiál a metódy
Do analýzy fetálneho RHD génu bolo zaradených 47 vzoriek periférnej krvi Rh
negatívnych tehotných žien vo veku 21-40 rokov (priemer 31,5, median 31,5). Priemerný týždeň tehotenstva bol 28,7 (rozpätie 8-41, median 32,5). Vzorky pochádzali z Gynekologickopôrodníckej kliniky, Nemocnice akad. Ladislava Dérera v Bratislave. Uskutočnenie odberu
krvných vzoriek bolo podmienené účasťou na zasadnutí Etickej komisie, ktorá následne
súhlasila s vykonaním uvedeného klinického skúšania. Pri odbere vzorky periférnej krvi sa
213

pacientka zapojila do štúdie podpísaním informovaného súhlasu.
1. Izolácia fetálnej DNA z plazmy: 10ml maternálnej periférnej krvi tehotných žien
bolo odobraných do skúmaviek s EDTA (Vacuette, Greiner Bio-One, Nemecko). Izolácia
DNA sa uskutočnila z 500µl plazmy použitím QIAamp DSP Virus Kitu (Qiagen, Hilden,
Nemecko) modifikáciou niektorých krokov. Vákuový systém odporúčaný výrobcom bol
nahradený centrifugáciou pri 6000 x g 1minútu. V poslednom kroku bolo pridaných 56µl
elučného roztoku. Do reakcie bolo použitých 8 µl DNA. Boli vykonané všetky opatrenia pre
zabránenie rizika kontaminácie.
2. Analýza real-time PCR: Analýza sa uskutočňovala na prístroji ABI PRISM
7900HT Fast Real Time PCR System (Applied Biosystems, USA). Pre overenie prítomnosti
RHD génu bol amplifikovaný exón 7 a exón 10. β-globínová sekvencia slúžila pre potvrdenie
prítomnosti a kvality DNA v každej vzorke. Amplifikácia sekvencie DYS14 na Y
chromozóme potvrdila prítomnosť fetálnej DNA vo vzorke u plodov mužského pohlavia
a slúžila ako interná kontrola. Reakčný objem PCR reakcie predstavoval 25µl, pričom bol
využitý Maxima Probe qPCR MasterMix (2x) (Fermentas). Koncentrácie primerov boli
nasledovné: RHDex7 300 nmol.l-1 [15], RHDex10 200 nmol.l-1 [16], β globín 400 nmol.l-1 [8],
DYS14 720 nmol.l-1 [17]. Próby boli dané do reakcie o týchto koncentráciách: RHDex7 200
nmol.l-1 [15], RHDex10 100 nmol.l-1 [16], β globín 200 nmol.l-1 [8], DYS14 400 nmol.l-1 [17].
RHDex7, RHDex10 a DYS14 TaqMan sonda bola značená s FAM a β-globín TaqMan sonda s
JOE ako reportérovým farbivom na 5’ konci. Próba pre β-globín obsahovala na svojom
3’konci BHQ1, kým RHDex7, RHDex10 a DYS14 TaqMan sonda bola značená na 3’konci
s TAMRA.
Pre minimalizovanie chyby pipetovania, PCR reakcie s jednou DNA vzorkou sa
uskutočňujú trikrát (v triplikátoch) v rámci jedného real-time PCR behu na 96 jamkovej
platničke. Algoritmus PCR zahŕňal počiatočnú denaturáciu 95ºC 10 min a nasledovných 50
cyklov 95ºC 10 sec a 60ºC 60 sec.
3. Interpretácia výsledkov: Výsledky boli analyzované pomocou programu SDS
verzia 2.2.2 (Applied Biosystems) s automatickým nastavením baseline hodnoty. Na základe
amplifikačných kriviek bol stanovený threshold cyklus (Ct) pre každú vzorku. V štádiu
nedostupnosti informácií o Rh faktore ešte nenarodených detí sme za hraničnú hodnotu Rh
pozitivity zvolili Ct<40 [18]. Porovnaním výsledkov analýzy DNA a fenotypu narodených
detí bolo možné v našom súbore stanoviť hranicu medzi Rh pozitivitou a Rh negativitou. Plod
bol považovaný za pozitívny, ak 2 až 3 PCR reakcie z 3 replikátov bolo pozitívnych pre
obidva exóny. Rh negativita bola stanovená v prípade žiadneho alebo jedného pozitívneho
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signálu z troch replikátoch pre oba exóny.

Výsledky a diskusia
Analýzou fetálneho RHD génu a DYS14 génu z plazmy sme určili prítomnosť 6
RHD_/DYS14_ plodov, 12 RHD_/DYS14+ plodov, 12 RHD+/DYS14_ plodov a 17
RHD+/DYS14+ plodov. Celkovo bolo teda stanovených 61,7% pozitívnych a 38,3%
negatívnych plodov a rovnaké percentuálne zastúpenie plodov mužského (61,7%) a ženského
(38,3%) pohlavia. Analýza exónu7 a exónu10 RHD génu bola v úplnej zhode so serologicky
určeným fenotypom dieťaťa v 46 zo 47 prípadov. Hodnoty senzitivity, špecificity a celkovej
presnosti sú uvedené v tabuľke (Tab.1) samostatne pre stanovenie Rh faktora a pohlavia
plodu.

Tab. 1: Hodnoty senzitivity, špecificity a celkovej presnosti metódy real-time PCR analýzou
fetálneho Rh faktora (gén RHD) a pohlavia plodu (gén DYS14)
Senzitivita

Špecificita

Presnosť

RHD

100%

94,7% (jeden prípad)

97,9%

DYS14

100%

100%

100%

Výsledky amplifikácie boli hodnotené na základe threshold cyklu (Ct), čo zodpovedá
počtu cyklov, pri ktorých PCR produkt dosiahne určitý prah (threshold), pričom, čím je
počiatočné množstvo DNA vyššie, tým nižšiu hodnotu Ct zaznamenáme. V tabuľke (Tab.2)
sú zhrnuté Ct hodnoty v závislosti od týždňa tehotenstva (1., 2., 3. kategória). Získané údaje
pre RHD gén vykazujú vysoké Ct hodnoty v prvých týždňoch tehotenstva (16.-24.), kým s
nasledujúcimi týždňami tehotenstva hodnoty klesajú. Rovnaký priebeh môžeme sledovať pri
amplifikácii DYS14 génu. Tieto zistenia naznačujú, že koncentrácia fetálnej DNA narastá (a
teda Ct hodnota klesá) so zvyšujúcim štádiom tehotenstva, čo je v súlade so zisteniami iných
štúdií [8].
Na základe Ct hodnôt bolo možné stanoviť hranicu Rh pozitivity, ktorá ukazuje na
hodnotu, kedy je ešte môžné plod považovať za Rh pozitívny. Maximálna hodnota Ct u Rh
pozitívneho plodu súbore bola 38,9(RHDex7) a 38,2(RHDex10). Všetky Rh pozitívne plody
vykazovali amplifikáciu obidvoch exónov. Rh negatívny plod vo väčšine prípadov (11/14)
nezaznamenal žiadnu hodnotu, no v dvoch prípadoch sme pozorovali iba amplifikáciu ex7 (Ct
hodnoty 39,4 a 40,3) a v jednom prípade iba amplifikáciu ex10 (Ct hodnota 39,1). Stanovená
hranica teda predstavovala Ct 39, pričom nižšie hodnoty vykazujú Rh pozitivitu, kým vyššie
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hodnoty Rh negativitu.
Rovnakým spôsobom bola určená hranica plodu mužského pohlavia. Maximálna Ct
hodnota v týchto prípadoch dosahovala 32,4. Plody s Ct hodnotou vyššou ako spomenutá
hodnota boli považované za ženské pohlavie.

Tab. 2: Ct hodnoty pre všetky real-time PCR analýzy (* v prípade Rh pozitívnych plodov, *
v prípade plodov mužského pohlavia, * v prípade všetkých plodov). Vzorky boli na základe
týždňa tehotenstva boli rozdelené do troch kategórií: 1.(8-24t.t.), 2.(25-35t.t.), 3. (36-40t.t.)

RHDex7

Minimum (Ct)

Maximum (Ct)

Priemer (Ct)

Medián (Ct)

1

1

1

2

36,1 31,9

3

32,1 38,9

2

3

1

2

36,1

35,7

37,4

34,9

3

34,6 37,5

*
RHDex1

36,2 32,2

32,6 38,2

36,3

36,3

37,3

35,2

34,7 37

0*
DYS14*

31,5 29

26,7 32,4

31,6

31,1

31,9

30,3

28,8 31,9

2

3

35,

35,

5

1

35,

34,

7

9

30,

29

2
β

– 24,8 26,9

30,6 34,3

33,3

33,6

32

31,8

32,1 32,9

globín*

32,

32,

7

1

V jednom prípade analýza RHD génu poskytla falošne pozitívny výsledok (12.týždeň
tehotenstva., Ct RHDex7=37,6; RHDex10=37,5). Vzorka tej istej pacientky analyzovaná v 16.
týždni tehotenstva rovnako ukazovala Rh pozitivitu (Ct RHDex7=37,1;RHDex10=37). Ct
hodnoty teda zodpovedali rozpätiu hodnôt pre Rh pozitívny plod v našom súbore počas
prvých týždňov tehotenstva. Serologicky však bolo identifikované Rh negatívne dieťa.
Nepredpokladáme možnosť kontaminácie vzhľadom k rovnakému výsledku pri opakovanej
analýze. Možným vysvetlením je prítomnosť variantného RHD génu plodu, ktorý serologicky
nie je zachytený.
Rh faktor rovnako ako pohlavie plodu sme boli schopní potvrdiť už v 8. týždni
tehotenstva, čo naznačuje, že metóda je dostatočne citlivá aj v skorších štádiách tehotenstva,
kedy je koncentrácia fetálnej DNA v maternálnej plazme relatívne nízka.

Záver
Štúdia s danou problematikou doteraz nebola u nás riešená a nie je v súčasnosti využívaná v klinickej praxi na rozdiel od niektorých európskych krajín. Na základe predbežných
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výsledkov získaných analýzou fetálnej DNA z plazmy Rh negatívnych tehotných žien môžeme potvrdiť úspešnosť metódy. Stanovenie Rh faktora využitím real-time PCR umožňuje
rýchly a spoľahlivý spôsob, ktorým môžu byť nahradené invázne prístupy získavania genetického materiálu. Výzvou zostáva zahrnutie univerzálneho fetálneho markera pre potvrdenie
prítomnosti fetálnej DNA vo vzorke, rovnako ako zváženie prítomnosti variantných RHD
génov pre účely klinického využitia.
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Identifikácia proaptózového s Bcl-2 združeného X proteínu vo fyziologickom
endometriu a v karcinóme endometria človeka
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Úvod a formulácia cieľa
Karcinóm endometria (CaE) [1, 2, 3] je najčastejšia invázna neoplázia ženského
pohlavného systému [4, 5]. Rôzne histologické podtypy CaE so špecifickou morfológiou
identifikovali do súčasnosti [2]. CaE delia na 2 základné typy, typ I (endometrioidný) (vzniká
v pre- a okolo menopauzy, je závislý od estrogénov, má menej agresívny fenotyp) a typ II
(ne-endometrioidný) (po menopauze, nezávislý od estrogénov, agresívny) [1-3].
S B-bunkovým CLL/lymfómovým onkoproteínom 2 (Bcl-2) asociovaný X proteínový
(Bax) [6, 7] pro-apoptózový [8] partner [7, 9, 10], ktorý má extenzívnu aminokyselinovú
homológiu s Bcl-2 onkoproteínom [9], má molekulovú hmotnosť 21 kDa [9]. Patrí do Bcl-2
proteínovej skupiny [11, 12], ktorej členovia pôsobia ako anti- alebo pro-apoptózové
regulátory buniek [8, 9, 11-14]. Proteín Bax sa nachádza aj na vonkajšej membráne
mitochondrie buniek [7, 10, 15-17]. Nadmerná expresia Bax akceleruje [7, 9, 10] apoptózovú
smrť bunky [8, 15]. Bax podporuje aj otváranie mitochondriového aniónového kanála
závislého od napätia, ktorý vedie k stratám v membránovom potenciáli a k uvoľneniu
cytochrómu C z mitochondrie do cytoplazmy bunky [7]. Tlmí aj antiapoptózovú aktivitu
proteínu Bcl-2 [10].
Inaktivujúce mutácie BAX sa vyselektujú pre a počas progresie nádorov hrubého
čreva a konečníka s mutátorovým mikrosatelitovým fenotypom a divý typ génu BAX
hrá supresorovú úlohu v od p53 nezávislej patogenetickej ceste karcinogenézy hrubého čreva
a konečníka [18]. Zvýšenú BAX expresiu spájajú so zvýšeným rizikom relapsu akútnej
lymfocytovej leukémie detí [19].
Zaujímalo nás, aký je vzťah medzi morfológiou normálneho endometria a CaE, a
medzi stupňom expresie (proteínu) Bax, u Sloveniek.
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Materiál a metódy
28 bioptických vzoriek endometria (z archívu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej
fakulty (LF) Univerzity Komenského (UK) a Fakultnej nemocnice s poliklinikou (FNsP) v
Bratislave, za roky 1994-2009) z materníc žien Sloveniek (hospitalizovaných na
gynekologicko-pôrodníckych klinikách LF UK a FNsP v Bratislave) získané kyretovaním
maternicovej dutiny či hysterektómiou (pre krvácanie z maternice či nádor zistený
ultrasonograficky), vo formalíne fixované, do parafínu zaliate a bežnou histologickou
technikou spracované vzorky tkaniva, klasifikované svetelným mikroskopom, s normálnym
proliferačným endometriom (PE, 7x) (od žien vo veku 26-45 rokov), endometrioidným (EC)
stupňa histologického diferencovania (grading) G1 (ECG1, 7x) a G3 (ECG3, 7x) (31-61 r.) a
seróznym (SC, 7x) (39-86 r.) histologickým podtypom CaE žien [1-3], sme vyšetrili
metódami imunohistochémie (IHC) [20-22] s polyklonovou králičou protilátkou proti Bax na
expresiu Bax v cytoplazme epitelových buniek endometria. Na vizualizovanie produktu
reakcie sme použili nepriamu metódu s komplexom streptavidínu a biotínu s chrenovou
peroxidázou (ABC-Px) a s chromogénom 3,3´-diaminobenzidínom (DAB) [20, 22]. Postup
IHC techniky vychádzal z návodu k použitiu detekčného kitu LSAB2TM a EnVision [21, 22].
5 µm hrubé rezy tkaniva sme odparafínovali a rehydratovali vo fyziologickom roztoku
obsahujúcom fosfátový pufor (PBS, pH 7,2) (10 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 ľudskému Bax 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 kozou protimyšou protilátkou (30 min.) a s ABC–
Px (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 pri izbovej
teplote vo vlhkej komôrke Petriho misky. Po premytí rezov destilovanou H2O sme rezy
(jadrá) kontrastne dofarbili Mayerovým hematoxylínom (H) (2 sek.) a montovali do entelanu.
Protilátky a chemikálie sme mali od firmy DakoCytomation a Dako, Glostrup, Denmark.
Reakcie protilátky (intenzitu) sme hodnotili svetelným mikroskopom (Nikon Eclipse
E400, Tokyo, Japonsko) semikvantitatívne v škále: „-“ negatívna, „+/-“ nepravidelne slabo,
„+“ pravidelne slabo, „++“ stredne silne, „+++“ silne pozitívna. Za špecifickú sme považovali
iba reakciu cytoplazmy buniek. Rezy tkaniva inkubované s obyčajným tlmivým roztokom
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, revízia z roku 2002).
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Výsledky a diskusia
Výsledky hodnotenia expresie (proteínu) Bax sú zhrnuté v tabuľke 1. Expresia Bax
bola nepravidelne slabá až žiadna v PE (obr. 1). V CaE expresia Bax postupne rástla so
stupňom histologického diferencovania EC (typ I CaE – s menej agresívnym fenotypom) (obr.
2 a 3). V SC (typ II CaE – s agresívnym fenotypom) expresia Bax bola najvyššia (obr. 4) a
korelovala s horším klinickým priebehom nádorovej choroby.

1

2

3

4

Obr. 1-4: Neprítomnosť expresie Bax v PE (tenká šípka) (obr. 1). Nepravidelne slabá
expresia Bax v ECG1 (typ I CaE) (bledohnedo, hrubá šípka) (obr. 2). Pravidelne slabá až
stredne silná expresia Bax v ECG3 (typ I CaE) (hnedo) (obr. 3). Detekcia Bax v SC (typ
II CaE) (červenohnedo, hrubá šípka) (obr. 4). Polyklonová králičia protilátka proti Bax, ABCPx, dofarbené H, originálne zväčšenie 250x (obr. 1) a 200x (obr. 2, 3 a 4).

Tab. 1: Prehľad reakcií protilátky proti Bax s cytoplazmou epitelových žľazových buniek
endometria ľudí.
Reakcia protilátky
proti ľudskému Bax
Normálne proliferačné 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 +++
Reakcia: − negatívna, +/− nepravidelne slabo, + pravidelne slabo, ++ stredne silne,
Stav endometria

+++ silne pozitívna.

Výsledky práce, ktorá je prvá tohto charakteru na Slovensku, ukazujú dobrú koreláciu
expresie proteínu Bax s histologickým stavom normálneho endometria, podtypom aj typom
CaE Sloveniek a sú v zhode s inými publikáciami, ktoré hodnotili validitu tohto znaku.
Zánik buniek sa v organizme uskutočňuje priebežne. Súvisí so stálou prestavbou
a regeneráciou tkanív, orgánov a organizmu [23]. Organizmus sa tak chráni pred rizikom
z buniek, ktoré prekročili svoju životnosť, alebo sú nebezpečné, napr. pre riziko ich malígnej
premeny. Protoonkogén BCL2 inhibuje programovanú smrť bunky [16] morfologicky
manifestovanú ako apoptóza [8, 23-26]. Pri cyklickom regulovaní rastu a odlupovania
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endometria [27], neprekvapuje vážny záujem vedcov o udalosti spojené s apoptózou v
endometriu [28-32]. Dynamická premena endometria vyplýva z jemnej rovnováhy
proliferovania a apoptózy špecifických subpopulácií buniek žliaz a strómy. Procesu, ktorý asi
modulujú steroidové hormóny. Štiepenie dvojvláknovej DNA, typické pre apoptózu, možno
vidieť v endometriu neskorej sekrečnej a menštruačnej do včasnej proliferačnej fázy [29]. In
situ hybridizovanie DNA ukázalo, že väčšina apoptózových buniek pochádza zo žľazových
elementov zona basalis. Pribúdajú v endometriu v priebehu sekrečnej fázy pred vyvrcholením
menzesu [30]. Apoptózové efekty steroidových hormónov asi sprostredkuje komplexná sieť
inhibítorov a iniciátorov [31]. Progesterón inhibuje gén inhibítora apoptózy BCL2 [33]
a môže tiež podporovať apoptózu aktivovaním génu indukcie apoptózy BAK [27, 34].
Vaskivuo et al. [35] opisujú nižší pomer expresie Bcl-2/Bax v CaE než v PE. Okrem
toho zistili zriedkavý výskyt apoptózy v PE, a jej nízku intenzitu v ECG1. V EC G2 zistili
signifikantný vzostup intenzity apoptózy, v ECG3 jej pokles, ale bola stále vyššia než v PE, a
môže odrážať stratu homeostázy, pokles diferenciácie a vzostup malignity CaE.
Kokawa et al. [36] uvádzajú sporadický výskyt buniek podliehajúcich apoptóze
v hyperplázii endometria (HE) bez atypií, ale intenzívny vzostup ich počtu v EC. Vysokú
expresiu Bcl-2 opisujú v HE bez atypií a jej pokles v atypickej HE. Vo väčšine normálnych
endometrií a CaE zistili žiadnu alebo slabú expresiu Bcl-2. Naproti tomu, častejšiu a silnejšiu
expresiu Bax našli v EC než v normálnom endometriu a v HE. Usudzujú, že Bcl-2 v bunkách
HE môže zvyšovať ich schopnosť prežívať. Bunky EC môžu podliehať apoptóze s poklesom
expresie Bcl-2 a s rastom expresie Bax. Častosť apoptózy a expresie Bcl-2 a Bax môže mať
vzťah ku karcinogenéze v endometriu ľudí. Kokawa et al. [37] opisujú apoptózu v bunkách
EC a intenzívny vzostup ich počtu v SC. Všetky CaE mali žiadnu alebo slabú expresiu Bcl-2.
Veľa EC obsahovalo Bax. Expresiu Bax zistili vo zvýšenom počte buniek SC než EC.
Usudzujú, že expresia Bax, ale nie Bcl-2, môže naznačiť histologickú diferenciáciu v CaE.
Chao et al. [38] uvádzajú stredne silnú expresiu Bax v 100% PE a nadmernú expresiu
Bax v 64,3% CaE. Sú názoru, že v CaE intenzita expresie Bax stúpa s histologickým stupňom
nádoru, s hĺbkou invázie do myometria, s progresiou klinického štádia nádoru a s metastázami
do lymfových uzlín. Usudzujú, že expresia Bax ovplyvňuje rovnováhu medzi proliferáciou
a apoptózou buniek a môže hrať dôležitú rolu v karcinogenéze a v progresii CaE.
Bozdogan et al. [39] zistili intenzívnu a difúznu expresiu Bcl-2 v PE, jej pokles
v endometriu skorej a strednej sekrečnej fázy a znovu jej vzostup v neskorej sekrečnej fáze.
Silnejšiu expresiu Bax zistili v sekrečnom endometriu než v PE. Expresiu Bcl-2 uvádzajú
v 92,3% HE a v 45,5% CaE. Expresiu Bax uvádzajú v 76,9% HE a v 90,9% CaE. Zistili
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signifikantný rozdiel medzi expresiou Bcl-2 a Bax medzi HE a CaE. Zistili pokles expresie
Bcl-2 a vzostup expresie Bax v pokročilých CaE. Ich výsledky naznačujú rolu hormónov
vaječníkov v regulovaní expresie Bcl-2 a koreláciu medzi expresiou proteínov rodiny Bcl-2
a receptormi pre steroidové hormóny.
Sakuragi et al. [40] zistili zreteľnú expresiu Bcl-2 a Bax v PE a pokles pomeru
expresie Bcl-2/Bax v sekrečnom endometriu so znížením expresie Bcl-2. Expresiu Bax zistili
v 100% hyperplázií a v 20% CaE. V CaE neprítomnosť Bax nemala vzťah k histologickému
podtypu, k štádiu nádoru ani k iným histopatologickým faktorom prognózy. Nezistili žiadny
vzťah expresie Bax k nadmernej expresii proteínu p53 ani Bcl-2. Pokles expresie Bcl-2 v CaE
naznačuje, že pri nich v regulácii expresie Bcl-2 môže hrať rolu iný mechanizmus než p53.

Záver
V PE dochádza k nízkej expresii Bax. Malígnu zmenu endometria sprevádza vzostup
expresie Bax. Najvyššia expresia Bax sa spája s agresívnym typom CaE. Hodnotenie expresie
Bax IHC by mohlo byť dôležitým faktorom, ktorý by sa mohol využiť v klinickej praxi.
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Produkcia karbapenemáz u klinických izolátov Acinetobacter baumannii
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Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie,
Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava 4, Slovensko, hurnakornelia@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Zástupcovia rodu Acinetobacter patria medzi nefermentujúce, striktne aeróbne, nepohyblivé, Gram-negatívne kokobacily. Tieto baktérie sú v prírode bežne rozšírené, ich prítomnosť sa zistila v pôde aj vode. Aktuálna klasifikácia acinetobakterov je založená na výsledkoch získaných metódou DNA-DNA hybridizácie. V súčasnosti rod Acinetobacter obsahuje
32 druhov, alebo tzv. "genomic species", z ktorých 17 má aj svoje formálne druhové pomenovanie [1, 2].
V posledných desaťročiach sa niektoré druhy rodu Acinetobacter, podobne ako iné
nefermentujúce Gram-negatívne baktérie (hlavne Pseudomonas aeruginosa), zaraďujú k významným oportunistickým patogénom spôsobujúcim nozokomiálnej infekcie. U zdravých jedincov sa môžu príležitostne vyskytovať na koži a v tráviacom trakte. K rizikovým faktorom
pre vznik ochorenia patrí hospitalizácia na jednotkách intenzívnej starostlivosti, neurochirurgické zákroky, rozsiahle popáleniny a ťažké traumy (známe sú napríklad infekcie vyvolané
acinetobaktermi u amerických vojakov zranených počas vojenských zásahov v Iraku) [1, 2,
3]. Zástupcovia rodu Acinetobacter, hlavne Acinetobacter baumannii, zapríčiňujú rôzne typy
ochorení, ako sú septikémie, pneumónie, meningitídy, infekcie močového traktu, infekcie popálenín a rán [1, 2].
Väčšina nozokomiálnych infekcií je spôsobená multirezistentnými kmeňmi Acinetobacter baumannii, ktoré sú odolné proti širokému spektru antiinfekčných liečiv. V terapii takýchto ochorení je často nevyhnutné použiť tzv. "rezervné antibiotiká", alebo "antibiotiká
poslednej voľby", ku ktorým patria aj karbapenémy (imipeném, meropeném) [4, 5]. U klinických izolátov Acinetobacter baumannii boli však už detegované determinanty rezistencie aj
proti týmto inak veľmi účinným liečivám. Rezistencia Acinetobacter sp. proti karbapenémom
môže byť spôsobená (1) impermeabilitou bunkových povrchov pre antibiotikum, (2) efluxom
liečiva z bunky prostredníctvom transmembránových efluxných systémov, (3) zmenou cieľového miesta antibiotika v bunke – proteínov viažúcich penicilíny, alebo (4) produkciou rôznych typov beta-laktamáz hydrolyzujúcich karbapenémy [6, 7].
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Cieľom prezentovanej práce bolo zistiť, či je za rezistenciu proti karbapenémom u testovaných klinických izolátov Acinetobacter baumannii pochádzajúcich z Fakultnej nemocnice
s poliklinikou Bratislava-Ružinov zodpovedná produkcia karbapenemáz.

Materiál a metódy
Testovaný súbor tvorilo 34 klinických izolátov Acinetobacter baumannii pochádzajúcich od pacientov hospitalizovaných na rôznych oddeleniach Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov v období rokov 2004-2006 (tab. 1). Izoláty boli selektované na základe mnohonásobnej rezistencie proti klinicky používaným antiinfekčným liečivám. Druhová
identifikácia bola uskutočnená metódou ARDRA PCR [8].

Tab. 1: Testovaný súbor 34 klinických izolátov Acinetobacter baumannii, ich pôvod a
biologický materiál,
z ktorého boli izolované.
Klinický izolát
AC 16
AC 29
AC 30
AC 31
AC 33
AC 35
AC 40
AC 41
AC 43
AC 45
AC 46
AC 47
AC 48
AC 50
AC 51
AC 52
AC 53
AC 54
AC 56
AC 57
AC 62
AC 64
AC 65
AC 66
AC 68
AC 69
AC 70
AC 71
AC 73
AC 74
AC 75
AC 77
AC 79
AC 80

Oddelenie FNsP BratislavaRužinov
Ortopedické oddelenie
ORL ambulancia
Popáleninové oddelenie
Chirurgické oddelenie
Chirurgické oddelenie
Chirurgické oddelenie
Ortopedické oddelenie
Popáleninové oddelenie
Popáleninové oddelenie
Chirurgické oddelenie
Popáleninové oddelenie
Popáleninové oddelenie
Ortopedické oddelenie
Chirurgické oddelenie
Popáleninové oddelenie
Popáleninové oddelenie
Ortopedické oddelenie
Popáleninové oddelenie
Chirurgické oddelenie
Popáleninové oddelenie
Chirurgické oddelenie
Chirurgické oddelenie
Popáleninové oddelenie
Kožná klinika
Chirurgické oddelenie
Popáleninové oddelenie
Ortopedické oddelenie
Chirurgické oddelenie
Popáleninové oddelenie
Chirurgické oddelenie
Chirurgické oddelenie
Ortopedické oddelenie
Chirurgické oddelenie
Popáleninové oddelenie
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Biologický
materiál*
ster z rany
ster z rany
ster z
hnis
ster z rany
ster z rany
ster z rany
ster z
spútum
ster z rany
ster z rany
ster z
ster z dekubitu
hnis
ster z
ster z
ster z rany
ster z
ster z rany
ster z
hnis
hnis
ster z
ster z defektu
ster z rany
ster z
ster z dekubitu
hnis
ster z
ster z rany
ster z rany
ster z rany
hnis
ster z

Produkcia karbapenemáz bola stanovená modifikovanou metódou kombinovaných
diskov, s využitím EDTA ako inhibítora karbapenemáz [9]. Ako pozitívny výsledok bolo hodnotené zväčšenie inhibičnej zóny v okolí kombinovaného disku meropeném/EDTA (10/930
µg) v porovnaní s veľkosťou inhibičnej zóny v okolí disku so samotným meropenémom (10
µg) (Oxoid, Veľká Británia) minimálne o 5 mm. Hraničné hodnoty veľkosti inhibičných zón
pre určenie citlivosti testovaných klinických izolátov na meropeném: ≤13 mm (rezistencia),
14-15 mm (hraničná citlivosť), ≥16 mm (citlivosť) [9].
Výsledky a diskusia
Výsledky stanovenia produkcie karbapenemáz u testovaných klinických izolátov Acinetobacter baumannii sú uvedené v tab. 2.

Tab. 2: Výsledky stanovenia produkcie karbapenemáz u testovaných klinických izolátov
Acinetobacter baumannii pochádzajúcich z Fakultnej nemocnice s poliklinikou BratislavaRužinov.
Klinický
izolát
AC 29
AC 40
AC 43
AC 47
AC 48
AC 50
AC 51
AC 54
AC 56
AC 64
AC 66
AC 16
AC 30
AC 31
AC 33
AC 35
AC 41
AC 45
AC 52
AC 46
AC 53
AC 57
AC 62
AC 65
AC 68
AC 69
AC 70
AC 71
AC 73
AC 74
AC 75

Priemer inhibičnej zóny (mm)
Meropeném (10 µg)
Meropeném/EDTA
10 (R)
20
11 (R)
20
7 (R)
20
11 (R)
20
13 (R)
19
7 (R)
20
13 (R)
20
10 (R)
18
12 (R)
17
11 (R)
17
11 (R)
16
14 (I)
19
14 (I)
20
15 (I)
20
15 (I)
19
14 (I)
21
14 (I)
19
15 (I)
21
15 (I)
20
25 (S)
25
24 (S)
23
21 (S)
26
21 (S)
26
18 (S)
30
19 (S)
28
21 (S)
29
21 (S)
29
20 (S)
27
21 (S)
29
20 (S)
25
24 (S)
31
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Produkcia
karbapenemáz
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

AC 77
20 (S)
27
AC 79
25 (S)
29
AC 80
20 (S)
25
R = rezistencia, I = hraničná citlivosť, S = citlivosť

+
+

Karbapenémy sa často používajú v terapii nozokomiálnych infekcií vyvolaných mnohonásobne rezistetnými kmeňmi Acinetobacter baumannii, vďaka čomu dochádza v nemocničných zariadeniach k selekcii nozokomiálnych kmeňov rezistentných proti karbapenémom
[4, 5]. Najčastejším mechanizmom rezistencie proti karbapenémom u klinických izolátov Acinetobacter baumannii je produkcia rôznych typov beta-laktamáz hydrolyzujúcich tieto liečivá
[6, 7]. V testovanom súbore sa u väčšiny klinických izolátov Acinetobacter baumannii potvrdila produkcia karbapenemáz (tab. 2). Klinicky významná hladina rezistencie proti meropenému bola zistená u 11 klinických izolátov z 34 testovaných a všetky tieto izoláty produkovali
karbapenemázy. U ďalších 8 izolátov bola zistená hraničná citlivosť na meropeném a 7 z
týchto izolátov produkovalo karbapenemázy. Posledných 15 izolátov nedosahovalo klinicky
významné hladiny rezistencie proti meropenému, u 12 z nich však bola potvrdená produkcia
karbapenemáz.

Záver
Produkcia inaktivačných enzýmov karbapenemáz bola zistená u 30 z 34 testovaných
mnohonásobne rezistentných klinických izolátov Acinetobacter baumannii pochádzajúcich z
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov.
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Analýza hydrofóbnosti bunkového povrchu a tvorby biofilmu klinických
izolátov Candida glabrata
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie
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Úvod a formulácia cieľa
C. glabrata predstavuje významný kvasinkovitý patogén človeka. V posledných dvoch
desaťročiach sa výskyt infekcií spôsobených C. glabrata zvyšoval [1]. Dnes je C. glabrata
druhým najčastejšie izolovaným druhom z rodu Candida zapríčiňujúcim superficiálne alebo
systémové infekcie [2, 3]. Obidva spomenuté druhy sú obyčajne komenzálmi a sú bežne
prítomné v mikroflóre slizníc zdravých jedincov [2]. Ako oportunistické patogény môžu
zapríčiňovať superficiálne a systémové infekcie [1].
Pre úspešnú infekciu patogénom akým je aj C. glabrata sú potrebné faktory virulencie.
Zaujímavý fakt je, že C. glabrata napriek vysokej mortalite prejavuje nízku virulenciu [4].
Medzi virulenčné faktory, ktoré môžu prispievať k patogenite kvasinky C. glabrata, patria:
produkcia extracelulárnych hydroláz, fenotypová variabilita, filamentácia a adherencia, s ktorou súvisí hydrofóbnosť bunkového povrchu a tvorba biofilmu [1].
Jedným z faktorov virulencie je hydrofóbnosť bunkového povrchu (CSH – Cell
Surface Hydrophobicity). Táto vlastnosť prispieva k všeobecnému mechanizmu, ktorým sa
fungálne bunky prichytávajú na tkanivo hostiteľa [1]. Kvasinky s hydrofóbnym bunkovým
povrchom vykazujú vyššiu virulenciu ako kvasinky s hydrofilným povrchom [5]. Za prirodzenú hydrofobóbnosť väčšiny mikroorganizmov zodpovedajú proteíny a lipidy prítomné
v bunkovej stene [6]. Medzi faktory virulencie patrí aj tvorba biofilmu. Biofilm je tvorený
zoskupením jednobunkových mikroorganizmov, ktoré tvoria mnohobunkovú štruktúru
adherujúcu na povrch, ktorá je oklopená extracelulárnym matrixom. Zmena voľne plávajúcich
planktonických buniek na bunky adherujúce je ovplyvnená vysokou koncentráciou buniek,
obmedzením výživy a stresom [7]. Tvorba biofilmu u Candida spp. poskytuje nasledovné
výhody v prežívaní patogéna: vyhýbanie sa imunitnému systému hostiteľa, znížená citlivosť
na antifungálne liečivá a odolávanie kompetitívnemu tlaku iných mikroorganizmov [8].
Schopnosť C. glabrata tvoriť biofilm, je významný faktor, pretože môže kolonizovať medicínske zariadenia a implantáty. Táto schopnosť ich zaraďuje medzi významné nozokomiálne
patogény [9]. Predpokladá sa, že hydrofóbnosť priamo súvisí so schopnosťou kvasiniek tvoriť
biofilm [1].
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Cieľom tejto práce bola analýza schopnosti tvoriť biofilm u klinických izolátov C.
glabrata pomocou dvoch nezávislých metód a analyzovať možnú koreláciu medzi tvorbou
biofilmu a hydrofóbnosťou ich bunkového povrchu.

Materiál a metódy
Testovali sme súbor 38 klinických izolátov C. glabrata. Klinické izoláty 1 – 27
pochádzali od pacientov z Fakultnej nemocnice v Nitre. Izoláty číslo 28 – 38 pochádzali od
pacientov z Fakultnej nemocnice v Bratislave. Ako štandardy boli použité tri kmene: C.
glabrata DSY 562; C. glabrata DSY 565; C. glabrata ATCC 2001, ktoré pochádzali zo
zbierky Katedry mikrobiológie a virológie Prírodovedeckej fakulty UK. Izoláty sa dlhodobo
uchovávali pri -80°C vo forme glycerínových konzerv.
Hydrofóbnosť bunkového povrchu (CSH) u jednotlivých izolátov sa analyzovala
pomocou dvojfázovej separačnej metódy podľa Klotz et al. [10]. Princípom metódy je
oddelenie buniek na základe hydrofóbnosti bunkového povrchu pomocou vytrepávania vodnej
suspenzie buniek do oktánu. Uvádzané hodnoty CSH pre jednotlivé izoláty sa získali ako
priemer troch nezávislých experimentov.
Schopnosť tvoriť biofilm u klinických izolátov C. glabrata sa stanovila pomocou
upravenej metódy podľa Li et al. [11]. Biofilm sa kvantifikoval pomocou dvoch nezávislých
metód. Kvantifikácia pomocou XTT redukčnej metódy využíva skutočnosť, že bunky
biofilmu svojím metabolizmom redukujú XTT tetrazoliovú soľ na XTT formazán. Táto
redukcia je sprevádzaná farebnou zmenou hodnotenou pri OD490 [12]. Druhá metóda, ktorá sa
použila na kvantifikáciu biofilmu, bola založená na farbení buniek tvoriacich biofilm pomocou kryštálovej violete. Intenzita sfarbenia sa stanovila OD570. U každého izolátu sa stanovila priemerná hodnota tvorby biofilmu obidvoma metódami kvantifikácie. Na vypočítanie
priemernej hodnoty tvorby biofilmu sa použili výsledky z 3 nezávislých experimentov pre
každú metódu.
V obidvoch experimentoch pre kultiváciu kvasiniek sa použilo minimálne médium
YNB obsahujúce 0,9 % glukózu. Izoláty boli kultivované pri 37 °C.

Výsledky a diskusia
Hydrofóbnosť bunkového povrchu (CSH) predstavuje jeden z faktorov virulencie
prítomných u C. glabrata [1]. V skupine nami analyzovaných klinických izolátov C. glabrata
bola CSH u 29 % izolátov vyššia ako 30 %. Dva štandardné kmene mali tiež vyššiu CSH ako
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30 % (Obr. 1). Izoláty číslo 2, 9 a 23 mali CSH najnižšiu, menej ako 5 %. Priemerná hodnota
CSH všetkých klinických izolátov bola 21,9 %.

Obr. 1: Priemerné hodnoty CSH pre jednotlivé izoláty C. glabrata aj so smerodajnými
odchýlkami. Hydrofóbnosť stanovená dvojfázovou separačnou metódou podľa Klotz et al.
[10].
Schopnosť tvoriť biofilm u C. glabrata sa kvantifikovala dvomi nezávislými metódami [11]. Prvá využívala redukciu XTT a druhá farbenie kryštálovou violeťou. Jin et al. [13]
dokázali, že medzi oboma metódami kvantifikácie biofilmu existuje vzťah. Koeficient korelácie týchto dvoch metód u C. albicans bol 0,833. Tiež zistili, že presnejšia je redukčná metóda
s XTT [13].
U väčšiny nami sledovaných izolátov bola zrejmá korelácia medzi oboma použitými
metódami kvantifikácie (Obr. 2). Koeficient korelácie medzi týmito dvoma metódami bol
v našom prípade 0,710. Podobnú koreláciu zistil aj Hasan et al. [14].
Podľa Hasana et al. [14] izoláty produkujúce biofilm je možné rozdeliť na izoláty
produkujúce veľké množstvo biofilmu (OD > 0,5), izoláty produkujúce malé množstvo
biofilmu (OD < 0,5) a izoláty neprodukujúce biofilm (OD < 0,1). Toto rozdelenie platí pre
metódu kvantifikácie tvorby biofilmu pomocou XTT [14]. V súbore nami analyzovaných
izolátov bolo podľa tohto delenia 60,5 % takých, ktoré produkovali veľké množstvo biofilmu.
Ostatných 39,5 % tvorilo malé množstvo biofilmu. Medzi izolátmi sa nenachádzal ani jeden
izolát, ktorý neprodukoval biofilm. Priemerná hodnota tvorby biofilmu všetkými klinickými
izolátmi C. glabrata bola 0,51 ± 0,067. Táto hodnota je porovnateľná s hodnotou 0,53 ± 0,22,
ktorú stanovili pre C. glabrata Silva et al. [8].

232

Obr. 2: Priemerné hodnoty tvorby biofilmu klinických izolátov C. glarata so smerodajnými
odchýlkami. Tvorba biofilmu sa stanovila pomocou XTT (modré stĺpce) a pomocou
kryštálovej violete (červené stĺpce).
Hydrofóbnosť bunkového povrchu môže ovplyvniť adherenciu a tým aj tvorbu biofilmu [15]. Preto nás zaujímal vzťah medzi týmito dvoma vlastnosťami. CSH sa preto porovnávala s výsledkami tvorby biofilmu kvantifikovanej pomocou XTT redukčnej metódy, ktorá je
presnejšia. Pre izoláty, ktorých CSH bola vyššia ako 30 % sa vypočítal koeficient korelácie
medzi CSH a tvorbou biofilmu. Koeficient korelácie bol 0,857, čo môže značiť, že medzi
danými javmi je súvis. Luo a Samaranayake tiež pozorovali koreláciu medzi CSH a tvorbou
biofilmu u C. glabrata [15]. Pri analýze celkovej korelácie všetkých izolátov bol však
koeficient o polovicu nižší. To môže naznačiť, že tvorba biofilmu nie je závislá iba od
hydrofóbnosti buniek. Biofilm môže byť preto tvorený aj bunkami s nižšou hydrofóbnosťou.

Záver
Hoci je C. glabrata druhým najčastejšie izolovaným druhom rodu Candida u pacientov s kandidózou [2, 3], jej faktory virulencie sú v porovnaní s C. albicans menej preštudované. V našej práci sme sa zamerali na analýzu dvoch faktorov virulencie a to na hydrofóbnosť
bunkového povrchu a tvorbu biofilmu. Zistili sme, že oba faktory virulencie boli prítomné
v analyzovanej skupine 38 klinických izolátov C. glabrata. Hydrofóbnosť izolátov s
hodnotou vyššou ako 30 % silne korelovala s tvorbou biofilmu kvantifikovanou pomocou
redukcie XTT. Vysoká korelácia sa pozorovala aj medzi obidvomi metódami kvantifikácie
biofilmu - pomocou redukcie XTT a farbením kryštálovou violeťou.
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Replikačný proteín kryptického plazmidu pAG20
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Úvod a formulácia cieľa
Molekulárny mechanizmus iniciácie replikácie chromozómovej a plazmidovej DNA je
v určitom ohľade veľmi podobný. Oba systémy vyžadujú miesto počiatku replikácie (cis –
aktívny faktor) a iniciačné replikačné faktory (trans – aktívne faktory). Iniciácia replikácie
chromozómovej DNA je zahájená väzbou DnaA proteínu na špecifickú sekvenciu v mieste
počiatku replikácie a rozpletenie DNA reťazca. Väčšina plazmidových molekúl si kóduje
vlastný iniciačný replikačný proteín, ktorý vo všeobecnosti nazývame Rep proteín.
U niektorých plazmidov je do iniciácie replikácie zapojený taktiež hostiteľský DnaA proteín.
V mieste počiatku replikácie sa tvorí nukleoproteínový iniciačný komplex, v ktorom sa
uskutočňujú esenciálne makromolekulárne interakcie: Rep - DNA, Rep - Rep, a Rep s inými
iniciačnými proteínmi hostiteľa [1].
V oblasti počiatku replikácie mnohých plazmidov je prítomná špecifická sekvencia,
ktorá je esenciálna pre interakciu Rep proteínov s DNA. Tieto priame repetitívne sekvencie
nachádzajúce sa v mieste, ale taktiež aj mimo miesta počiatku replikácie, sa nazývajú iteróny
[2]. Rep proteíny sa môžu v bunke nachádzať vo forme monomérov a dimérov. Monomérne,
iniciačne aktívne formy proteínov sa viažu na sekvenciu iterónu, zatiaľ čo dimérne formy
môžu mať vysokú afinitu k obráteným repetitívnym sekvenciám v oblasti promótora rep génu
a tak fungujú ako represory vlastnej expresie.
V roku 1999 bola po prvýkrát popísaná štruktúra replikačného iniciačného proteínu
RepE pochádzajúceho z F plazmidu Escherichia coli [3]. Monomér tohto proteínu sa skladá
zo štrukturálne vzájomne si podobných N - a C - terminálnych domén, z ktorých každá má
rôznu DNA-väzobnú afinitu. C - terminálna doména má dôležitú úlohu v samotnom naviazaní
na DNA, zatiaľ čo N - terminálna doména je potrebná pri dimerizácii RepE proteínu.
Za väzbu proteínu k DNA je najčastejšie zodpovedný helix – otáčka – helix motív
(HTH) vyskytujúci sa najčastejšie na C – terminálnej doméne. Rovnako, ako iné DNA
väzobné proteíny, aj replikačné proteíny využívajú tento motív k väzbe na DNA [4]. HTH
motív má veľkosť okolo dvadsiatich aminokyselinových zvyškov a jeho najjednoduchšia
forma je zložená z dvoch kolmých helixov spojených krátkou otáčkou. V roku 1993 bola
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popísaná štruktúra replikačného proteínu RepA plazmidu pPS10, ktorá sa vyznačuje
prítomnosťou „wing“ helixu obsahujúceho tri α helixy a tri β vlákna [5].
Motív leucínového zipsu (LZ), zodpovedný najmä za proteín – proteínové interakcie,
sa u väčšiny plazmidov nachádza na N – terminálnom konci. Je zodpovedný za jeho
dimerizáciu [6]. LZ motív pozostáva z repetícií 4 – 5 leucínov, medzi ktorými je medzera
o veľkosti siedmych aminokyselinových zvyškov.
Predmetom nášho výskumu je potenciálny replikačný proteín plazmidu pAG20, ktorý
pochádza z buniek octových baktérií Acetobacter pasteurianus. Nadexprimovaný proteín sme
purifikovali a pomocou bioinformatických prístupov analyzujeme jeho vlastnosti a štruktúru,
najmä prítomnosť motívu leucínového zipsu a HTH motívu.

Materiál a metódy
Na lokalizáciu pravdepodobných motívov HTH sme použili program Gym 2.0 [7].
Program Web – Thermodyn sme využili na zistenie oblasti s najnižšou voľnou energiou
potrebnou na rozpletenie DNA vlákna a teda na lokalizovanie počiatku replikácie [8].
Tfsearch (ver 1.3) softvér [9] nám pomohol odhaliť lokalizáciu rep promótora.

Výsledky a diskusia
Predmetom nášho výskumu je replikačný proteín Rep20 pochádzajúci z plazmidu
pAG20. Primárna štruktúra proteínu Rep20 pozostáva zo 181 aminokyselinových zvyškov
s veľkosťou 19 kDa. Rôzne bioinformatické analýzy nám umožňujú predpokladať vlastnosti
nášho replikačného proteínu. V prvom rade ide o štrukturálne motívy leucínového zipsu
a helix – otáčky – helix, charakteristické pre DNA väzobné, takže aj pre iniciačné replikačné
proteíny. Pravdepodobný LZ motív Rep20 proteínu sme lokalizovali podľa autorov Giraldo
a kol., z roku 1998 [10] v sekvencii 54 – 82 aminokyselín od N-konca:
LVASQATLAKMAGCGLNTLKRALSVLREG.
Pomocou programu Gym 2.0 sme lokalizovali takisto predpokladaný HTH motív. Ten
pozostáva z aminokyselinovej sekvencie ASQATLAKMAGCGLNTLKRALS (Tab. 1 a 2).

Tab. 1: Vyhľadanie HTH motívu v aminokyselinovej sekvencie Rep20 prostredníctvom
programu Gym 2.0. Červnou farbou sú vyznačené aminokyseliny vyjadrujúce zhodu s HTH
motívom proteínov v databáze.
Motif HTH

Score
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ASQATLAKMAGCGLNTLKRALS

47

--^^-^^---^-^--^^-^-^-

Tab. 2: Porovnanie aminokyselinovej sekvencie predpokladaného HTH motívu s HTH
motívom RepA proteínu plazmidu pPS10 z buniek rodu Pseudomonas.
Motif HTH

Score
40,9

Rep20:ASQATLAKMAGCGLNTLKRALS
RepA: LSQRRAAQAWGISRATLQRAVS

Bioinformaticky sme lokalizovali taktiež počiatok replikácie plazmidu pAG20 pomocou programu Web – Thermodyn, ktorý nám odhalil pozíciu s najnižšou voľnou energiou
potrebnou na rozpletenie DNA vlákna. Program poukázal na dve oblasti, z ktorých jedna sa
nachádza na pozícii 450 – 550 bp (∆G= 104,54 kcal.mol-1) a druhá oblasť s mierne vyššou
voľnou energiou bola lokalizovaná na pozícii 1760 – 1810 bp (∆G= 109,245 kcal.mol-1).
V ďalšom kroku sme analyzovali umiestnenie DnaA boxov. Objavili sme ich dve
pravdepodobné lokalizácie, a síce v miestach 559 bp a 1812 bp. Tieto miesta vykazujú 77,7 %
zhodu s DnaA boxom E. coli, no potenciálny DnaA box vyskytujúci sa v pozícii 559 bp
vykazuje až 88,8 % identitu s DnaA boxom buniek octových baktérií Gluconobacter oxidans.
Z tohto dôvodu sa domnievame, že počiatok replikácie by mohol byť lokalizovaný v oblasti
nachádzajúcej sa okolo 550 bp.
360

attaatcgcccttttttgagcctctgatccgcccccgagggtccaccggcgcggctc
cgctgccgctcacgcaaggcgttcgctgcgccgctcccgtgggcttcggggacggcc
caaagatcatagagagagatcacaaaaaaaattgttatttatcaatgatgtgatggg
ggggggtagcccaccagctatgggctacccctagcccaccagctatgggctaggttt
-10box

ggatggaatttgtccaaatttggattgaattcatctacatttttcgctatgaaatg
DnaAbox

gatgaatttcatccaaatttggatgaaaaatcgtctgatttgatctaggggtaggc
c atg aag cca aaa cac gtt gga 698
M
K
P
K
H
V
G

Obr. 1: V podčiarknutej nukleotidovej oblasti lokalizoval program Tfsearch (1.3)
promótorovú oblast rep génu. Pomocou Virtual footprint (3.0) softvéru sme lokalizovali -10
box. Ďalej sme lokalizovali pravdepodobný DnaA box, ktorý vykazuje vysokú identitu
s DnaA boxom octových baktérií Gluconobacter oxidans. Zelenou farbou sme označili
lokalizované priame repetitívne sekvencie a červenou farbou sekvencie palindrómového

237

charakteru, ktoré môžu predstavovať sekvenciu pre DNA-väzobný proteín. Vyznačená je tiež
aminokyselinová sekvencia N-konca Rep20 proteínu.
Za účelom zistenia, či replikačný proteín Rep20, ktorého gén je lokalizovaný v polohe
608 – 1154 bp na plazmide pAG20, nefunguje zároveň aj ako vlastný autorepresor, pokúsili
sme sa lokalizovať rep promótor pomocou programu Tfsearch (ver 1.3) a lokalizovať iterónové sekvencie. Výsledok pravdepodobnej lokalizácie je zobrazený na obrázku (Obr. 1).
Na základe týchto poznatkov sme charakterizovali Rep20 proteín ako DNA väzobný
proteín, najmä vďaka HTH motívu. Taktiež lokalizovaný LZ motív nám napovedá, že Rep20
bude vytvárať in vivo dimérne, či oligomérne nukleoproteínové komplexy, a preto bude
zahrnutý v regulácii replikácie plazmidu pAG20.

Záver
V uvedenej práci sme pomocou rozličných bioinformatických prístupov navrhli
pravdepodobnú pozíciu viacerých štruktúr replikačného proteínu a tým aj jeho vlastnosti.
Podarilo sa nám zistiť pravdepodobnú lokalizáciu LZ a HTH motívu, určili sme umiestnenie
počiatku replikácie. Zároveň sme lokalizovali rep promótor a repetitívne sekvencie.
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Identifikácia mutácií v NBS1 géne u pacientov s Nijmegen breakage syndrómom
a u kontrolnej skupiny zo slovenskej populácie pomocou fragmentovej analýzy
Miriama Jureková, Helena Poláková, Ľudovít Kádaši
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, miriama.jurekova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Nijmegen breakage syndróm (NBS; OMIM#251260) je autozomálne recesívne
ochorenie, ktoré je v populácii pomerne zriedkavé. Väčšina identifikovaných pacientov
s týmto ochorením pochádza zo strednej a východnej Európy. Klinické príznaky zahrňujú
mikrocefáliu spojenú so stratou kognitívnych schopností, dysmorfický vzhľad, oneskorený
rast, opakované infekcie, imunodeficienciu, spontánne chromozómové zlomy, hypersenzitivitu na ionizačné žiarenie a zvýšené riziko výskytu maligných nádorov, prevažne lymfómov
[1]. Zaujímavé je, že aj NBS heterozygoti, ktorí sú klinicky asymptomatickí, prejavujú
zvýšené riziko vzniku niektorého typu maligného tumoru, predovšetkým rakoviny prsníka,
kolorektálneho karcinómu, lymfoblastickej leukémie a Non-Hodgkinovho lymfómu [2, 3, 4].
Za ochorenie sú zodpovedné mutácie v NBS1 géne, ktorý sa nachádza na chromozóme
8. Gén obsahuje 16 exónov, pričom mutácie spôsobujúce ochorenie sa nachádzajú medzi
exónmi 6 – 10 [2]. Gén kóduje bielkovinu nibrín, ktorý hrá významnú úlohu v reparačných
mechanizmoch DNA v bunke [5]. U väčšiny pacientov (90%) je za ochorenie NBS
zodpovedná mutácia 657del5, preto bolo cieľom našej práce zamerať sa na túto mutáciu, ktorá
je najpočetnejšia práve v slovanskej populácii [1]. Frekvencia výskytu najpočetnejšej mutácie
bola študovaná na pacientoch z Českej republiky, Poľska a Ukrajiny. Nositeľom tejto mutácie
v strednej Európe je 1 zo 177 novorodencov [6].
Cieľom práce bolo molekulovo genetickými metódami otestovať NBS suspektných
pacientov na prítomnosť 657del5 mutácie v 6. exóne NBS1 génu. Ďalším cieľom pri
prípadnom negatívnom výsledku bolo zahrnúť do testovania aj ďalšie najčastejšie mutácie
v tom istom a aj iných exónoch (7,10). Úsilím bolo taktiež zachytiť frekvenciu mutácie
657del5 v slovenskej populácii.

Materiál a metódy
Na analýzu sme použili 9 vzoriek DNA pacientov suspektných na Nijmegen breakage
syndróm, ktoré nám zaslali Oddelenia klinickej genetiky z Nitry, Banskej Bystrice a Lučenca.
Dvaja pacienti boli vo vzťahu matka – dieťa. Na skríning heterozygotov v zdravej slovenskej
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populácii sme použili 200 vzoriek DNA nepríbuzných jedincov, náhodne vybraných z DNA
banky Katedry molekulárnej biológie PriF UK.
Amplifikáciu exónov 6, 7 a 10 NBS1 génu pre následnú fragmentovú analýzu sme
uskutočnili multiplex PCR reakciou s troma pármi nami navrhnutých primerov, ktorých
sekvencia a označenie sú uvedené v tabuľke č. 1. Forwardové primery obsahovali na 5' konci
fluorescenčné značenie FAM.

Tab. 1: Zoznam primerov použitých na PCR reakciu a následnú fragmentovú analýzu
sekvencia

označenie
ex 6 F
ex 6 R
ex 7 F
ex 7 R
ex 10 F
ex 10 R

5'-CCCACCTCTTGATGAACCAT-3'
5'-AGAAACCCCGTAATCACAGC-3'
5'-AGTTCCGCAGTTGTCTTTGG-3'
5'-TGGAGCATATCCATTATTGACTG3'
5'-GAGTTGCTTTCTTGGGATGG-3'
5'-ACAGTGGGTGCATCTTGTGA-3'

anelačná
teplota
58,0 °C
58,0 °C
58,0 °C

dĺžka PCR
produktu
295 bp
179 bp

58,0 °C
58,0 °C
58,0 °C

244 bp

Teplotný a časový režim PCR reakcie je uvedený v tabuľke č. 2. Reakciu sme sa
snažili vyštandardizovať tak, aby výsledné produkty boli kvantitatívne rovnako zastúpené.
Amplifikáciu PCR produktov sme overili elektroforézou na 1,5% agarózovom géli (obr. 1).
PCR produkty sme 10-krát nariedili ultračistou vodou a podrobili fragmentovej analýze, ktorá
sa uskutočnila pomocou prístroja ABI PRISM 3100 (Applied Biosystems) a s použitím veľkostného štandardu ILS 600 (Promega).
Tab. 2: Teplotný a časový režim PCR reakcie pred následnou fragmentovou analýzou.
teplota
čas
94 °C
4 min
94 °C
1 min
58 °C
30 s
72 °C
30 s
72 °C 20 min
4 °C
10 min

25
cyklov

Zloženie PCR reakcie (25 µl):
- primery: pre exón 6 (5 µmol.l-1), pre exón 7 (1,5 µmol.l-1) a pre exón 10 (1,5 µmol.l-1)
- dNTP (5 µmol.l-1)
- Taq DNA polymeráza (0,5 U)
241

- DNA (200 ng)
- PCR tlmivý roztok S1.5 (10x koncentrovaný): 0.1 mol.l-1 Tris-HCL (mol.l-1, pH 9.5), 0.015
mol.l-1 MgCl2, 0.015 mol.l-1 KCl, BSA 1.7 g.l-1, Triton X-100 1 % (výsl. konc. v reakcii 1x)
- objem (25 µl) bol doplnený ultračistou vodou

Obr. 1: Elektroforéza PCR produktov na 1,5% agarózovom géli. Na obrázku sú produkty
zoradené podľa veľkosti (uvedené v tab. č. 1), vpravo je veľkostný štandard značený po 50
bp.
Amplifikáciu exónov 6, 7 a 10 NBS1 génu pre následnú sekvenačnú analýzu sme
uskutočnili PCR reakciou s nami navrhnutými primermi pre každý exón zvlášť, ktorých
sekvencia a označenie sú uvedené v tabuľke č. 3. Teplotný a časový profil PCR reakcie je
uvedený v tabuľke č. 4. Sekvenačná analýza sa uskutočnila pomocou prístroja ABI PRISM
3100 (Applied Biosystems) a podľa postupu v kite doporučovaného Applied Biosystems.

Tab. 3: Zoznam primerov použitých na PCR a následnú sekvenačnú analýzu
označeni
e
ex 6 F
ex 6 R
ex 7 F
ex 7 R
ex 10 F

ex 10 R

sekvencia
5'-GGAAATTATGCCTTTTGAGTGTC-3'
5'-AGAAACCCCGTAATCACAGC-3'
5'-GCCGCAGAGACCTGTTG-3'
5'-GAGCAAGACTCCGTCTCAAAA-3'
5'-GAGTTGCTTTCTTGGGATGG-3'
5'TTCAGAGACATGAGAGAAGTTATCAA
A-3'

anelačná
teplota
59,0 °C
58,0 °C
57,0 °C
59,0 °C
58,0 °C

dĺžka PCR
produktu
400 bp
498 bp

467 bp
62,0 °C

Tab. 4: Teplotný a časový režim PCR reakcie pred následnou sekvenačnou analýzou.
teplota
94 °C
94 °C
58 °C

čas
4 min
1 min
30 s
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30
cyklov

72 °C
72 °C
4 °C

30 s
5 min
10 min

Výsledky a diskusia
Na identifikáciu mutácií v NBS1 géne sme použili fragmentovú analýzu, ktorej
predchádzala multiplex PCR reakcia na amplifikáciu exónov 6, 7 a 10. Takáto multiplex PCR
reakcia umožňuje amplifikovať tri produkty v jednej reakcii, čo šetrí čas a materiál.
Fragmentová analýza dokáže rozoznať zmenu v dĺžke fragmentu aj o jeden nukleotid, je teda
citlivá a zároveň nevyžaduje extrémnu čistotu analyzovanej vzorky. Ukážkový výstup
zobrazuje obrázok č. 2.

Obr. 2: Výstup z fragmentovej analýzy. Na obrázku je vidieť píky, ktoré predstavujú
jednotlivé PCR produkty, v poradí exón 7, 10 a 6 (podľa dĺžky produktov).
Podľa fragmentovej analýzy, dvaja z pacientov podrobených analýze boli nositeľmi
nami sledovanej mutácie 657del5. Boli vo vzťahu matka - dieťa. U ostatných pacientov sa na
základe tejto analýzy nedokázala prítomnosť 657del5 mutácie, ani iných mutácií v exónoch 6,
7 a 10, ktoré by bolo možné odhaliť fragmentovou analýzou. Preto sme vzorky podrobili aj
sekvenačnej analýze. Teplotný a časový profil PCR reakcie pred samotnou sekvenačnou
analýzou zobrazuje tabuľka č. 4. U pacientov s 657del5 mutáciou bola aj na základe
sekvenačnej analýzy potvrdená táto mutácia (obr. 3). U ostatných pacientov nebola
identifikovaná táto, ani iná mutácia v géne NBS1 v žiadnom z exónov 6, 7 a 10.
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Obr. 3: Delécia 657del5, sekvenačnou analýzou potvrdená u dvoch analyzovaných pacientov.
V súbore 200 náhodných vzoriek DNA podrobených fragmentovej analýze na
prítomnosť 657del5 mutácie sme objavili 1 nositeľa tejto mutácie v heterozygotnom stave.
Tento výsledok bol overený aj sekvenovaním. V literatúre udávaná frekvencia výskytu
657del5 mutácie v slovanskej populácii 1/177 [5] bola ukázaná aj na našej vzorke náhodne
vybraných zdravých nepríbuzných ľudí. Podrobnejšiemu výskumu by však bolo potrebné
podrobiť väčšiu skupinu vzoriek.

Záver
Cieľom práce bolo fragmentovou analýzou identifikovať 657del5 mutáciu a ďalšie
mutácie v 6., 7. a 10. exóne NBS1 génu u pacientov suspektných na Nijmegen breakage
syndróm. Podarilo sa nám vyštandardizovať multiplex PCR reakciu, ktorá predchádza
fragmentovej analýze. Táto metóda je rýchla a spoľahlivá, šetrí čas a materiál. Jej nevýhodou
je však v súčasnosti relatívne vyššia cena analýzy, porovnateľná so sekvenačnou analýzou.
Keďže sme u 7 z 9 suspektných pacientov nezistili žiadnu mutáciu zlučujúcu s Nijmegen
breakage syndrómom, táto skutočnosť by mohla viesť k prehodnoteniu stanovenia diagnózy
u týchto pacientov na základe klinických príznakov. Našou snahou do budúcna však bude
zahrnúť do testovania aj ďalšie exóny NBS1 génu, aby sme mohli potvrdiť alebo vyvrátiť
diagnózu u týchto a ďalších pacientov.
V časti práce, v ktorej sme sa venovali frekvencii mutácie 657del5 v heterozygotnom
stave u skupiny 200 náhodne vybraných DNA, sme identifikovali jedného nositeľa mutácie.
Aj pri tomto výskume sme si overili spoľahlivosť nami vyštandardizovanej multiplex PCR
a fragmentovej analýzy.
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Alkyltransferáza u Chlamydomonas reinhardtii
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Úvod a formulácia cieľa
Alkylačné látky patria medzi agensy, ktoré vyvolávajú poškodenia DNA. Sú
heterogénnou skupinou elektrofilných chemických zlúčenín. Vyskytujú sa v kvapalnom,
plynnom aj pevnom skupenstve. 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].
Alkylačné poškodenia môžu vzniknúť pôsobením faktorov vonkajšieho aj vnútorného
pôvodu.

Potenciálne

mutagénny,

ako

napríklad

nitrózoamíny,

príbuzné N-nitrózo

komponenty, bisulfidy a hydroxylamíny, sú syntetizované v prirodzených metabolických
procesoch v bunke často vo významnom množstve [2]. Špecifický význam majú poškodenia,
ktoré spôsobujú syntetické aj prirodzene sa vyskytujúce alkylačné látky v potravinách,
v tabaku, atď. a škodliviny pochádzajúce z priemyslu a taktiež niektoré liečivá [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 O4alkyltymínu je menej častý, ale predstavujú pre bunku najnebezpečnejšie modifikácie, ktoré
sú zodpovedné za vznik tranzičných mutácií v dôsledku ich nesprávneho párovania pri
replikácii. Spôsob opravy týchto poškodení po aplikácii alkylačných látok bol po prvýkrát
študovaný na baktérii E. coli, neskôr sa výskum orientoval aj na eukaryotické organizmy. Prereplikatívna oprava O6-metylguanínu, O4-metyltymínu a alkylovaných dusíkov sa uskutočňuje
dvoma spôsobmi. Prvý spôsob predstavuje bázová excízna reparácia (BER), druhým je oprava
pomocou alkyltransferáz [3].
Jeden zo zaujímavých spôsobov opravy sa uskutočňuje na O6-metylguaníne.
Predstavuje priamy prenos alkylovej skupiny z pozície O6 na reparačný proteín
prostredníctvom error free mechanizmu. Táto oprava je zabezpečovaná proteínom O6alkylguanín-DNA alkyltransferázou (O6-alkylguanín-DNA metyltransferáza), ktorá sa pre
zjednodušenie označuje ako metyltransferáza. Katalyzuje prenos metylovej skupiny z O6metylguanínu, O4-metyltymínu a z Sp-diastereoizomérov metylovaných fosfotriesterov na
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unikátne cysteín akceptorové miesto. Alkyltransferáza uskutočňuje tento prenos bez pomoci
kofaktorov. Ide o jednokrokovú stechiometrickú reakciu, pomocou ktorej sa obnoví pôvodná
sekvencia DNA [2]. Po oprave nedochádza k regenerácii cysteín akceptorového miesta,
a preto je množstvo O6-alkylguanínov, ktoré môžu byť opravené, priamo úmerné množstvu
aktívnych molekúl alkyltransferázy [5].
U baktérie E. coli bola po aplikácii nízkej, nemutagénnej dávky alkylačnej látky, po
ktorej nasledovala aplikácia vyššej dávky, pozorovaná adaptívna odpoveď (adaptive
response). Vo všeobecnosti sa jedná o obrannú reakciu organizmu, ktorá sa vyvinula v rámci
evolúcie, voči rôznym fyzikálnym a chemickým agensom. Letálny účinok na bunku je nižší
ako keby sme aplikovali iba samotnú vyššiu dávku [6].
Keď sú bunky E. coli vystavené subletálnej koncentrácii metylačných agensov,
dochádza k spusteniu expresie skupiny génov, ktoré umožnia bunke tolerovať DNA
poškodenia [3]. U E. coli sú prítomné dve alkyltransferázy kódované génmi ADA a OGT [5].
Reparačné systémy schopné odstraňovať alkylačné poškodenia boli nájdené takmer
univerzálne vo všetkých troch doménach života, u Eukaryota, Bacteria aj Archeae Avšak
u cukrovej trstiny a u Arabidopsis thaliana bolo hľadanie homológa tohto génu neúspešné [7].
Náš modelový organizmus jednobunková zelená riasa Chlamydomonas reinhardtii
nesie vlastnosti, vďaka ktorým stojí na rozhraní rastlinnej a živočíšnej ríše. Doposiaľ u nej
nebola objavená alkyltransferáza, avšak in silico analýza naznačila v genóme prítomnosť
homológa génu pre metyltransferázu [8].
Cieľom našej práce je dokázať prítomnosť génu pre O6-alkylguanín-DNA
alkyltransferázu u C. reinhardtii a izolovať ho. Následne chceme zistiť, respektíve dokázať
proteínovú aktivitu enzýmu. Pri pokusoch Frosta a Smalla (1987) nebola u C. reinhardtii
zistená aktivita alkyltransferázy [9]. To by mohlo znamenať, že C. reinhardtii postráda
reparačný systém pre O6-metylguanín. Prítomnosť alkyltransferázy napr. pri Saccharomyces
cerevisiae (v roku 1990), Aspergillus nidulans (v roku 1992) bola potvrdená pomerne
nedávno [10]. Je možné, že neustálym napredovaním vedy a vyvíjaním stále citlivejších
molekulárno-genetických techník bude aj pri riasach 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.

Materiál a metódy
Použitý kmeň: vo všetkých experimentoch sme pracovali so štandardným kmeňom C.
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reinhardtii W1, ktorý sme kultivovali v tekutom HSA médiu 2-3 dni na svetelnej polici (pri
svetelnom režime 24 hod).
Použité metódy:
1. In silico analýza genómu C. reinhardtii a alkyltransferázy na základe homológie s inými
organizmami.
2. Extrakcia DNA fenol - chloroformovou reakciou.
3. Izolácia RNA pomocou komerčne dostupného kitu – TRI REAGENTLS –
RNA/DNA/PROTEIN ISOLATION REAGENT for LIQUID SAMPLES (Molecular
Research Center, Inc.). Niekoľko hodín pred izoláciou RNA sme do média pridali
alkylačnú látku N-methyl-N’nitro-N-nitrozoguanidín (MNNG), aby sme podporili expresiu
génu.
4. Príprava cDNA použitím komerčného kitu RevertAid™ First Strand cDNA Synthesis Kits
(Fermentas).
5. Izolácia a amplifikácia génu pre alkyltransferázu pomocou PCR reakcie (variant
s genómovou DNA a s cDNA). Následne elektroforéza, vizualizácia vo fotokomore,
vyrezanie a izolovanie želaného fragmentu z gélu a poslanie vzorky na sekvenovanie.
6. Stanovenie prežívania C. reinhardtii po pôsobení alkylačných látok MMS a MNNG.
Ovplyvňovanie rôznymi koncentráciami, následný výsev a mikroskopické hodnotenie.
7. Stanovenie prežívania C. reinhardtii po pôsobení inhibítorov alkyltransferázy a MNNG.
Použité inhibítory - O6-(4-bromothenyl)guanínu (PaTrin) a O6-benzylguanín.
8. Sledovanie adaptívnej odpovede pomocou opätovného spájania dvojvláknových zlomov
DNA. Hladina indukovaných dvojvláknových zlomov po aplikácii MNNG bola meraná
metódou constant field gel electrophoresis. Kultúry sme predovplyvňovali najskôr nízkou
dávkou a po štyroch hodinách vysokou dávkou. Ako kontrolu sme mali kultúru len
s predovplyvnením, alebo len s vysokou dávkou alkylačnej látky. Bunky sme
inkorporovali do agarózových bločkov ešte pred ich lýzou.

Výsledky a diskusia
Kompletný genóm C. reinhardtii je osekvenovaný a dostupný v internetových
databázach. In silico analýza tohto genómu naznačila prítomnosť génu pre alkyltransferázu
(1206 bp), ktorý je tvorený štyrmi exónmi a troma intrónmi. Dĺžka transkriptu je 657 bp [11].
Primery na PCR reakciu sme navrhli na základe tejto sekvencie, o ktorej sa predpokladá, že
by mohla zodpovedať reparačnému proteínu O6-alkylguanín-DNA alkyltransferáze.
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Pomocou PCR reakcie (variant s genómovou DNA) sa nám podarilo izolovať gén pre
alkyltransferázu. Výsledky sekvenovania nám potvrdili zhodu so sekvenciou uvedenou
v databázach. Pri PCR reakcii s cDNA sme neboli úspešní a to pravdepodobne preto, že
alkyltransferáza je slabo exprimovaná, čiže sa v bunke nachádzalo málo kópií mRNA.
Následne

sme

zisťovali

citlivosť

C.

reinhardtii

voči

alkylačným

látkam

metylmetánsulfonátu (MMS) a MNNG. Percento prežívania buniek sme stanovovali na
základe počtu vyrastených kolónií z celkového počtu hodnotených buniek. Výsledky
hodnotenia účinku MMS a MNNG sú znázornené v tabuľke 1 a 2. V tabuľkách sú uvedené
priemerné hodnoty prepočítané na 100 % kontrolu získané z viacerých pokusov. V oboch
prípadoch so zvyšujúcou sa dávkou alkylačnej látky klesalo percento prežívania buniek.
Tab 1, 2 : Prežívanie štandardného kmeňa C. reinhardtii W1 po pôsobení MNNG a MMS
Koncentrácia
MNNG (µg/ml)

Relatívne
%
prežívania

0
10
25
50
75
100
200

100,000
44,253
19,950
8,617
6,183
2,267
0,000

Koncentrácia
MMS (%)

Relatívne
%
prežívania

0
0,1
0,2
0,3
0,4

100,000
69,700
58,987
26,567
5,130

Jednou z možností ako dokázať aktivitu

alkyltransferázy, je použitie jej inhibítorov. Po aplikácii inhibítora bude kultúra citlivejšia na
alkylačné látky, pretože zabránime oprave vzniknutých poškodení. My sme testovali vplyv
O6-(4-bromothenyl)guanínu (PaTrin) a O6-benzylguanínu. Výsledky prežívania buniek po
pôsobení

rôznych

koncentrácií

PaTrinu/O6-benzylguanínu

v kombinácii

s rôznymi

koncentráciami MNNG sú znázornené v tabuľke 3 a 4. Prežívanie buniek v kontrole, kde sme
nepridávali inhibítor len alkylačnú látku, bolo zhodné s variantmi, kde sme použili inhibítor
alkyltransferázy.
Adaptívnu odpoveď sme sledovali pomocou opätovného spájania dvojvláknových
zlomov DNA. Hladina indukovaných dvojvláknových zlomov po aplikácii MNNG bola
meraná metódou constant field gel electrophoresis. Na základe výsledku elektroforézy na
obrázku 1 môžeme konštatovať, že nebol rozdiel vo variante - predovplyvnenie a vysoká
dávka a len pri použití vysokej dávky. Tým sme dokázali, že alkyltransferáza u rias nie je
inducibilná.
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Tab 2, 3 : Prežívanie štandardného kmeňa C. reinhardtii W1 po pôsobení inhibítora
a MNNG, údaje
vyjadrujú relatívne% prežívania
Doba pôsobenia
/Koncentrácia Patrinu

Koncentrácia MNNG (µg/ml)
doba pôsobenia 1h
Kontrola
100
100
100
100
100

16h/ 50 µM
16h/100 µM
3h/100 µM
3h/200 µM
iba MNNG

Doba
pôsobenia/Koncentrácia
O6-benzylguanínu

1

2

3

4

50
9,12
7,25
8,35
9,78
6,75

100
0,41
0,67
0,4
0,85
0,32

Koncentrácia MNNG (µg/ml)
doba pôsobenia 1h
Kontrola
100
100
100
100
100

16h/ 50 µM
16h/100 µM
3h/100 µM
3h/200 µM
iba MNNG

25
17,13
16,12
19,26
17,22
12,95

5

6

25
16,81
13,71
13,69
14,6
15,66

7

50
4,26
2,89
2,31
3,19
4,01

8

9

100
1,93
1,78
1,62
1,57
1,69

10

11

Obr. 1 : Sledovanie adaptívnej odpovede metódou constant field gel electrophoresis
Popis obrázku :
1: kontrola bez MNNG,
2: bez predovplyvnenia, len testovacia dávka 100 µg/ml MNNG, 15 min; recovery time 0 h
3: bez predovplyvnenia, len testovacia dávka 100 µg/ml MNNG, 15 min; recovery time 4 h
4: bez predovplyvnenia, len testovacia dávka 100 µg/ml MNNG, 30 min; recovery time 0 h
5: bez predovplyvnenia, len testovacia dávka 100 µg/ml MNNG, 30 min; recovery time 4 h
6: bez predovplyvnenia, len testovacia dávka 100 µg/ml MNNG, 45 min; recovery time 0 h
7: bez predovplyvnenia, len testovacia dávka 100 µg/ml MNNG, 45 min; recovery time 4 h
8: predovplyvnenie 1 µg/ml MNNG (90 min)*
9: predovplyvnenie 1 µg/ml MNNG; testovacia dávka 100 µg/ml MNNG, 30 min; recovery
time 0 h
10: predovplyvnenie 1 µg/ml MNNG; testovacia dávka 100 µg/ml MNNG, 30 min; recovery
time 4 h
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11: predovplyvnenie 1 µg/ml MNNG; testovacia dávka 100 µg/ml MNNG, 45 min; recovery
time 0 h
12: predovplyvnenie 1 µg/ml MNNG; testovacia dávka 100 µg/ml MNNG, 45 min; recovery
time 4 h
* predovplyvnenie 90 min (rovnako pre 8-12), následne 4 h kultúra na svetle a testovacia
dávka
Testy na funkčnú aktivitu alkyltransferázy nám pomohol uskutočniť odborník na
alkylačné látky Geoff Margison z Patersonovho inštitútu pre výskum rakoviny v Manchestri.
Výsledky testov nepotvrdili aktivitu alkyltransferázy.

Záver
V práci sa nám podarilo dokázať prítomnosť génu pre O6-alkylguanín-DNA
alkyltransferázu u jednobunkovej zelenej riasy C. reinhardtii a izolovať ho. Testy na funkčnú
aktivitu alkyltransferázy boli negatívne. Pri nepriamom dokazovaní aktivity pomocou
inhibítorov alkyltransferázy sme taktiež aktivitu nepotvrdili. Experimenty nepreukázali ani
prítomnosť adaptívnej odpovede na alkylačné látky, takže prítomná alkyltransferáza nie je
inducibilná. Je možné, že k expresii nedochádza a jedná sa len o pseudogén. Ďalšou
možnosťou je, že dochádza len k veľmi nízkej expresii génu, ktorú nebolo možné zachytiť
použitými metódami. V ďalšej práci uskutočníme citlivejšie metódy ako Nothern blotting
a RT-PCR.
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Štúdium genomického ostrova prispievajúceho k termorezistencii
u kmeňov Cronobacter spp.
Natália Kamodyová, Kristína Benedikovičová, Jana Gajdošová, Hana Drahovská
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, n.kamodyova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Cronobacter sp., pôvodne pomenovaný ako Enterobacter sakazakii, sa dostal do povedomia najmä kvôli asociácii so smrteľnými infekciami u dojčiat a prípadmi spojenými s
príjmom kontaminovanej rekonštituovanej dojčenskej výživy. Tento oportunistický patogén
zapríčiňuje bakterémiu, nekrotizujúcu enterokolitídu a meningitídu u novorodencov [1],
v zriedkavých prípadoch aj u imunokompromitovaných dospelých a starších ľudí [2].
V potravinárskom priemysle sa na kontrolu a prevenciu rozmnožovania patogénnych
mikroorganizmov zvyčajne používa zahrievanie. Teplotná rezistencia je teda jednou z
najdôležitejších charakteristík mikroorganizmu. Viaceré štúdie preto skúmali termorezistenciu
Cronobacter spp. a zistili, že niektoré kmene tohto rodu mali výrazne vyššiu tepelnú
odolnosť [3]. Na základe porovnania proteomických profilov kmeňov Cronobacter sp. bol
identifikovaný markerový proteín vyskytujúci sa len u termorezistentných kmeňov, a bolo
zistené, že tento proteín má vysokú podobnosť k proteínu Mfla_1165 z Methylobacillus
flagellatus KT [4]. V predchádzajúcom období sme na našom pracovisku využili PCR
detekciu markera termorezistencie Mfla_1165 pri charakterizácii kmeňov Cronobacter sp.
izolovaných z potravín, pričom sme potvrdili koreláciu výskytu tohto markera so zvýšenou
tepelnou odolnosťou a zároveň sme detekovali jeho prítomnosť aj u niektorých príbuzných
druhov enterobaktérií [5]. Zistili sme, že markerový gén Mfla_1165 je súčasťou väčšej oblasti
DNA, a predpokladáme, že viaceré prítomné gény, charakterizované na základe podobnosti
v DNA databázach ako konzervatívne gény s neznámou funkciou, majú význam pri termorezistencii u kmeňov Cronobacter sp.
Naša práca priamo nadväzuje na predchádzajúce výsledky [5] s cieľom stanoviť úplnú
sekvenciu genomického ostrova, charakterizovať funkciu jednotlivých génov nachádzajúcich
sa v tejto oblasti a analyzovať výskyt ostrova termotoleranice u iných druhov z čeľade
Enterobacteriaceae.
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Materiál a metódy
Bakteriálne kmene
V práci sme použili 28 zbierkových kmeňov, ktoré pochádzali zo zbierok mikroorganizmov ATCC (USA), BCCM/LMG (Belgicko) a CCM (ČR), IFSH (Univerzita Zürich,
Švajčiarsko) a 102 kmeňov izolovaných z potravín a klinického materiálu zo zbierok VÚP
Bratislava, Katedry molekulárnej biológie a Katedry mikrobiológie Prír. fak. UK, Bratislava.
Izolácia chromozomálnej DNA a PCR
Na izoláciu sme použili kit DNeasy (Qiagen, Hilden, Nemecko).
Na detekciu prítomnosti markera termorezistencie v kmeňoch enterobaktérií sme použili primery podľa práce [4], ktoré boli modifikované na našom pracovisku [5]. U všetkých
pozitívnych kmeňov, sme stanovili sekvenciu markerového génu pomocou primerov
seqThrF/R [5]. Sekveciu génu recN sme určili

z PCR produktov, ktoré sme získali

amplifikáciou chromozomálnej DNA pomocou primerov recNF/recNR alebo recNF/recNR2
[6]. V sekvenačnej reakcii sme použili primery recNF/recR2.
Sekvenovanie genomického ostrova termotolerancie z kmeňa C. sakazakii LMG 5740
DNA sekvenciu oblasti okolia markera termotolerancie sme získali kombináciou
metód primer walking a inverznej PCR. Sekvenačné a PCR primery sme navrhli buď na
základe známej sekvencie z predchádzajúcich sekvenovaní alebo podľa homologických
sekvencií prítomných v DNA databázach.
Na sekvenovanie sme používali automatický sekvenátor ABI 3130 Prism Avant
(Applied Biosystems, USA), sekvencie sme porovnávali a vyhodnocovali pomocou programu
Vector NTI, pomocou programu GeneMark.hmm 2.4 sme zistili prítomnosť otvorených
čítacích rámcov.
Klonovanie génov ostrova termorezistencie do E. coli
Pomocou primerov p1163F-BamHI a p1167R-EcoRI sme získali PCR produkt s
veľkosťou 2900 bp, ktorý sme štiepili enzýmami BamHI a EcoRI, ligovali do vektora pUC21
a následne transformovali do buniek E. coli XL1Blue.
Stanovenie expresie génov lokalizovaných na ostrove termotolerancie
Celkovú RNA z bakteriálnych buniek zo stacionárnej aj exponenciálnej fázy rastu sme
izolovali pomocou kitu RNA easy (Qiagen). Na prepis RNA do cDNA sme použili First
Strand cDNA Synthesis Kit (Fermentas). Expresiu jednotlivých génov sme detekovali
metódou PCR s génovo-špecifickými primermi.
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Výsledky a diskusia
Detekcia markera termorezistencie u kmeňov Cronobacter spp.
Termorezistencia Cronobacter sp. je jedným z faktorov, ktorý môže prispievať k zvýšenému riziku kontaminácie sušenej dojčenskej mliečnej výživy týmto patogénom, ktorý
spôsobuje až 40-80% mortalitu u infikovaných dojčiat [7].
Na našom pracovisku sme sa zaoberali sledovaním tepelnej odolnosti (stanovením
doby prežívania pri teplote 58°C) v súbore kmeňov Cronobacter. Testované kmene sme
rozdelili do dvoch skupín. Väčšina kmeňov bola zaradená do termosenzitívnej skupiny
s hodnotami decimálneho redukčného času D58 17-50s, zatiaľ čo zvyšných 11 kmeňov
Cronobacter sp. sme označili ako termorezistentné, pretože u nich D58 dosahoval hodnoty
110-220s. Podobný jav termorezistencie sme pozorovali aj u niektorých kmeňov iných druhov
enterobaktérií vrátane Enterobacter cloaceae, Citrobacter brakii, C. freundii, a E. coli.
V testovaných kmeňoch sme sledovali prítomnosť markera termotolerancie podľa práce
Williams a kol. [4] a potvrdili sme výsledky pôvodných autorov, pretože sme dokázali
prítomnosť tohto markera u všetkých 11 termorezistentných kmeňov, zatiaľ čo u termosenzitívnych izolátov tento marker nebol prítomný. Zároveň sme dokázali prítomnosť markera
termotolerancie aj u všetkých termotolerantných kmeňov E. cloaceae, E. coli a Citrobacter
spp.
Sekvenovanie genomického ostrova termotolerancie z kmeňa C. sakazakii LMG 5740
Inverznou PCR, návrhom nových primerov a metódou primer walking sa nám podarilo
osekvenovať okolie markera termotolerancie s veľkosťou 19 kbp. Získanú sekvenciu sme
porovnali s databázou GenBank a zistili sme vysokú podobnosť sekvencie s genomickou
alebo plazmidovou DNA u rôznych iných baktérií. V danej oblasti sme vyhľadali otvorené
čítacie rámce väčšie ako 100 bp a zistili sme prítomnosť 22 orf (Obr. 1), pričom marker
termotolerancie je označený ako orfF. Hlavnú časť ostrova termotolerancie tvorí 17 génov,
ktoré majú rovnakú orientáciu a sú homologické so sekvenciami nachádzajúcimi sa u
Methylobacillus flagelatus KT, Ralstonia pickettii 12D a Burgholderia multivorans ATCC
17616. Veľká časť z týchto orf je homologická ku génom majúcim úlohu v odpovedi baktérií
na stres. Gény na okraji ostrova termotolerancie (orfUVW a orfOP) majú opačnú orientáciu
v porovnaní s ostatnými a sú homologické k bakteriálnym transpozázam. Je pravdepodobné,
že tieto gény sú súčasťou mobilných genetických elementov zodpovedných za horizontálny
transfer ostrova termorezistencie.
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Obr. 1: Schematické zobrazenie ORF na úseku DNA zodpovednom za zvýšenú
termotoleranciu u kmeňa
C. sakazakii LMG 5740 nájdených pomocou programu GeneMark.hmm 2.4
Stanovenie expresie génov lokalizovaných na ostrove termotolerancie
Metódou reverznej PCR sme detekovali expresiu jednotlivých génov v oblasti termorezistencie v troch rôznych kmeňoch. Zistili sme vysokú hladinu transkripcie u otvorených
čítacích rámcov M-X, vrátane markera termotolerancie orfF. Okrem toho sme zistili, že táto
oblasť sa prepisuje celá, pravdepodobne ako jeden operón. Gény orfM-X sú exprimované
v logaritmickej ako aj stacionárnej fáze rastu. Transkripciu génov kódujúcich transpozázy
(orfUVW a orfOP) sme nedetekovali.
Klonovanie génov z okolia markera termotolerancie do E. coli
V ďalšej časti práce sme klonovaním oblasti termotolerancie do E. coli sledovali vplyv
génov z ostrova termotolerancie na odolnosť kmeňov voči zvýšenej teplote. Oblasť zahrňujúcu orf DEFG sme klonovali do vektora pUC21. Pri tomto experimente sme získali iba jeden
rekombinant pT12. Bunky E. coli XL1-Blue s konštruktom pT12 vykazovali 1,76x zvýšené
prežívanie po vystavení teplotnému stresu pri 58 °C oproti kontrole.

Záver
V práci sme dokázali prítomnosť markera termorezistencie v termorezistentných kmeňoch Cronobacter spp. a iných enterobaktérií a pomocou klonovania a expresnej štúdie
oblasti termorezistencie, sme zistili, že prítomnosť genomického ostrova s veľkosťou 19 kbp
koreluje s termorezistenciou kmeňov určenou kultivačnou metódou. Predmetom nášho
ďalšieho výskumu bude analýza funkcie jednotlivých génov nachádzajúcich sa v tejto oblasti
ako aj variabilita DNA ostrova termotolerancie medzi jednotlivými kmeňmi.
Poznatky získané na základe stanovených cieľov by mali v budúcnosti prispieť k
lepšiemu porozumeniu prežívania a správania sa kmeňov rodu Cronobacter, čo by viedlo k
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zlepšeniu stratégií na prevenciu infekcií spôsobených týmito patogénmi.
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Molekulárna charakterizácia plazmidu pAUC17
z Acetobacter pasteurianus AUC17 a identifikácia octových baktérií
Katarína Kapraľová, Anna Gičová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, katka.kapralova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Baktérie prítomné pri octovom kvasení tvoria významnú skupinu biotechnologicky a
priemyselne využívaných mikroorganizmov. V posledných rokoch sa stali octové baktérie
významným objektom štúdia molekulárnej biológie so snahou zúžitkovať produkty ich
metabolizmu. Sú to baktérie rozšírené v prírode a boli nájdené v mnohých biotopoch. Taktiež
bola dokázaná ich účasť pri octovom kvasení piva, vína, saké, kakaových bôbov, kombuchy,
džúsov a mnohých ďalších. Octové baktérie sa radia medzi gram-negatívne baktérie s
obligátne aerobným metabolizmom. Bunky týchto baktérií sú schopné samostatného pohybu
pomocou bičíkov. Tvar buniek je oválny alebo tyčinkovitý. Vytvárajú retiazky, páry alebo sa
vyskytujú jednotlivo. Octové baktérie najprv netvorili samostatnú čeľaď a ich taxonómia bola
niekoľkokrát modifikovaná. Dnes tvoria samostatnú čeľaď Acetobacteriaceae zaradenú do
triedy Alfaproteobaktéria [1]. Najvýznamnejšie rody využívané pri priemyselnej výrobe sú
Acetobacter a Gluconobacter. Ich charakteristickou vlastnosťou je, že dokážu premeniť
alkohol (etanol) na kyselinu octovú v aerobných podmienkach.
Mnohé vlastnosti octových baktérií sú kódované plazmidovou DNA. Plazmidy
predstavujú popri chromozóme vlastný dedičný materiál baktérií. Sú to extrachromozómové
molekuly DNA, ktoré sa v bakteriálnej bunke vyskytujú buď jednotlivo alebo v mnohých
kópiách. Hoci sú Gluconobacter a Acetobacter pre priemyselné využitie veľmi dôležití
zástupcovia octových baktérií, iba niekoľko genetických nástrojov bolo zatiaľ vyvinutých a
použitých pre tieto baktérie. Klonovacie vektory pre octové baktérie boli skonštruované z
kryptických plazmidov. Vďaka transformáciám kryptických plazmidov bolo umožnené
spoznať genetický pôvod génov zodpovedných za fermentáciu kyseliny octovej ako aj ďalších
nenahraditeľných komponentov ako sú alkohol dehydrogenáza, aldehyd dehydrogenáza a
terminálna oxidáza [2].
Fenotypická identifikácia octových baktérií sa využíva iba na základnú identifikáciu
vrámci rodov, pretože z hľadiska druhového odlíšenia neposkytuje presné výsledky.
Dôvodom je genetická instabilita spôsobená vysokou frekvenciou spontánnych mutácií, ktoré
sú príčinou deficiencie niektorých fyziologických dráh [3]. Preto bola fenotypická
258

identifikácia postupne obohatená o techniky molekulárnej biológie a zameraná na štúdium
rDNA [4].
Cieľom mojej práce je charakterizovať plazmid pAUC17 použitím techník molekulárnej biológie. Tento plazmid bol izolovaný z buniek Acetobacter pasteurianus AUC17,
ktoré sme izolovali z fermentačnej zmesi listov Coffea arabica dovezených z Austrálie.
Ďalším cieľom mojej práce bolo použitím techniky 23S-PCR analyzovať a identifikovať nové
kmene octových baktérií.

Materiál a metódy
Kultivačné médium
Bunky Acetobacter sme kultivovali pri 28ºC na trepačke. YPG médium pripravené na
1000 ml bolo zložené z 5g kvasničného autolyzátu, 3g peptónu , 20g glukózy (alebo 2%
manitol). Bunky Escherichia coli sme kultivovali na Luria-Bertani médiu [5] pri 37 ºC.
Izolácia chromozómovej DNA
Postupom upraveným podľa Poblet a kol., 2000 [6] sme izolovali chromozómovú
DNA z buniek Acetobacter.
Izolácia plazmidovej DNA
Plazmidovú DNA sme izolovali modifikovanou metódou podľa Birnboim a Doly [7].
23S PCR
Amplifikácia 23S sekvencie chromozómovej bakteriálnej DNA bola uskutočnená na
vzorkách buniek baktérií z rodu Acetobacter získaných z fermentačných zmesí. Využili sme
pre túto amplifikáciu termocyklér GeneAmp PCR System 9700 vyrobený firmou Applied
Biosystems. Reakcia prebiehala v celkovom objeme 25µl a reakčná zmes bola spolu s
polymerázou dodaná firmou Promega. Použili sme priméry: D04-pravý (5´-CTA GGA TCC
TTT CCC GCT TAG ATG CTT TC-3´), E12-ľavý (5´-TCG TAC GAA TGA GCG CGA
TAA GGG C- 3´), D05-stredný (5´-AAC TCC GAA TAC CCG GAA GT- 3´). Kroky
amplifikácie: počiatočná 5 min denaturácia pri 94°C (1 cyklus); 30s denaturácia pri 90°C,
30s anelácia primérov pri 54°C a 1 min polymerizácia pri 72°C (dokopy 30 cyklov).
Nasledovala 10 min polymerizácia pri 72°C.
Sekvenčná analýza
Sekvenovanie primárnej štruktúry 23S rRNA pripravených rekombinantných
plazmidov bolo vykonané na automatickom sekvenátore ABI-3130 XL Genetic Analyzer.
Získané nukleotidové sekvencie sme analyzovali pomocou programu BLAST.
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Výsledky a diskusia
V našom laboratóriu bol izolovaný kmeň Acetobacter pasteurianus AUC17 z fermentačnej zmesi listov kávovníka Coffea arabica pôvodom z Austrálie. Z tohto kmeňa bol
izolovaný plazmid pAUC17, u ktorého sme určili veľkosť 4,2 kb. Zistili sme v plazmide
prítomnosť génu rezistencie na ampicilín. Plazmid pAUC17 bol poštiepený restrikčnou
endonukleázou PstI. Štiepne miesto sa nachádza v géne pre ampicilínovú rezistenciu, takže
týmto štiepením došlo k strate rezistencie na dané antibiotikum (obr. 1).

Obr. 1: Fyzikálna mapa plazmidu pAUC17
Následne sme naštiepené fragmenty pAUC17 naklonovali do plazmidu

pUK21

a získali sme rekombinantný plazmidu pAG1 s veľkosťou 7,3kb (obr. 2). Naša práca bola
ďalej zameraná na následné štiepenie rekombinantného plazmidu pAG1 restrikčnou
endonukleázou EcoRI. Po štiepení sme získali 3 štiepne miesta. Transformovali sme tento
poštiepený vektor do kompetentných buniek E. coli XL1 a selektovali sme transformantov na
MacConkey médiu vďaka získanej kanamycínovej rezistencii potrebných na sekvenovanie.
Získali sme klony s naklonovaným najmenším fragmentom o veľkosti 766 bp
a stredným fragmentom o veľkosti 1 000 bp. Ďalej sme pokračovali prácu s rekombinantom
pAG21, do ktorého sme vložili najmenší fragment po štiepení plazmidu pAG1 restrikčnou
endonukleázou EcoRI. Tento rekombinant sme štiepili postupne restrikčnou endonukleázou
HindIII, ktorá nám ho štiepi na troch miestach a restrikčnou endonukleázou PstI. Izolované
fragmenty sme klonovali do vektora pUK21 a selektovali opäť na MacConkey médiu s
kanamycínom. Takto sme pripravili ďalšie rekombinanty na sekvenovanie. Po naklonovaní
spodného fragmentu získaného štiepením endonukleázou PstI sme získali rekombinantný
plazmid pAG8. Rekombinant pAG8 sme v ďalšej práci štiepili restrikčnou endonukleázou
SmaI pri 25ºC. Pomocou týchto čiastkových deletantov sme sa pokúsili skonštruovať fyzikálnu mapu plazmidu pAUC17.
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Obr. 2: Príprava rekombinantného vektora pAG1 spojením pAUC17 a pUK21
Nové kmene octových baktérií sme identifikovali pomocou PCR amplifikácie génu
pre 23S rDNA a využitím primérov D04, E12 a D05. Pomocou elektroforetickej separácie na
1% agarózovom géli sme PCR produkty pre jednotlivé kmene analyzovali. Následne sme
PCR produkty klonovali do pGEM T-easy vektora a transformovali kompetentné bunky
E. coli XL1. Následnú selekciu sme vykonali na MacConkey médiu s ampicilínom. Podarilo
sa nám zistiť primárnu štruktúru 23S rDNA sekvencie kmeňov Acetobacter pasteurianus
3612, Acetobacter lovaniensis 3606, Acetobacter pasteurianus AUC13, Acetobacter
pasteurianus AUC25 a Acetobacter pasteurianus AUC29 s veľkosťou 2400 až 2700
nukleotidov. Nukleotidové sekvencie sme porovnali s údajmi v databáze a využitím programu
Clustal X sme skonštruovali fylogenetický strom.
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Záver
V práci sme identifikovali a metódami molekulárnej biológie sme charakterizovali
plazmid pUC17 izolovaný z kmeňa Acetobacter pasteurianus AUC17, ktorý je zástupcom
octových baktérií. Taktiež sme identifikovali rôzne kmene ocových baktérií pomocou techník
molekulárnej biológie na základe ich 23S rDNA sekvencií.
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Vrátkovanie Cav3.1 vápnikového kanála
Mária Karmažínová, Ľubica Lacinová
Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky,
Vlárska 5, 833 34 Bratislava, Slovensko, maria.drigelova@savba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Cav3.1 vápnikový kanál, ako všetky napäťovo závislé vápnikové kanály, pozostáva zo
4 homologických domén, z ktorých každá obsahuje 6 transmembránových segmentov.
Segmenty S1 – S4 tvoria napäťový senzor, pričom segment S4 obsahujúci 5-6 kladne
nabitých aminokyselín je zodpovedný za „vnímanie“ zmeny transmembránového napätia.
Segmenty S5 –S6 tvoria vodivý pór kanála [1].
Otváranie napäťovo závislých kanálov je sprostredkované zmenou membránového
potenciálu. Napäťový senzor detekuje zmeny napätia a prenáša jeho energiu smerom k póru
kanála, čím kontroluje jeho otváranie. Napäťová závislosť otvárania a zatvárania kanála je
spojená s pohybom S4 segmentov. Tento pohyb vytvára tzv. posuvný alebo vrátkovací prúd.
Aby bolo možné merať vrátkovací prúd, je potrebné zablokovať akýkoľvek vstupný prúd cez
vápnikový kanál. Pri meraní vrátkovacieho prúdu je dôležité, aby použitý inhibítor iba
redukoval prúd, ale neovplyvňoval kinetiku kanála [2].
Cieľom našej práce je zistiť podiel jednej kladne nabitej aminokyseliny v S4 segmente
pri vrátkovaní Cav3.1 typu napäťovo závislého vápnikového kanála.

Materiál a metódy
Našim experimentálnym objektom je bunková línia HEK 293. Je to cicavčí expresný
systém pripravený transformáciou buniek z epitelu obličiek ľudského embrya. Bunková línia
HEK 293 bola permanentne transfektovaná plazmidom obsahujúcim cDNA, ktorá kóduje
Cav3.1 podjednotku vápnikového kanála. Podiel jednej kladne nabitej aminokyseliny na
vrátkovaní sme zisťovali pomocou mutovaného kanála R1717C/L1773C, v ktorom sme
metódou bodovej mutagenézy zamenili arginín R1717 a leucín L1773 za cysteíny. Takto
pripravené mutanty boli opäť permanentne transfektované do buniek HEK 293.
Línie sme pestovali v kultivačných fľašiach v rastovom médiu EMEM (Eagle's modified essential medium) obsahujúcom 10% fetálneho hovädzieho séra, 100 U/ml penicilínu
a streptomycínu, pri teplote 37 ºC. Pre pozitívnu selekciu transfektovaných buniek obsahovalo
médium 0,04 % antibiotika G 418. Bunky sme pred nasadením na krycie sklíčka oddelili
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trypsínom a triturovali. Nasadené bunky sme použili na elektrofyziologické experimenty po
24 - 48 hodinách od pasážovania. Pred samotným experimentom bolo krycie sklíčko s
bunkami presunuté z rastového média do kúpeľového roztoku. Kapacita buniek sa pohybovala
v rozmedzí od 16 pF do 45 pF. Hodnoty sériovej rezistencie pri jednotlivých meraniach boli
2 až 5 MΩ.
Na meranie vrátkovacieho prúdu cez T-typ vápnikových kanálov sme použili metódu
patch-clamp v konfigurácii „z celej bunky“. Prúd cez kanály v membráne sme merali
metódou fixácie napätia, pri ktorej sme kontrolovali membránové napätie a merali
transmembránový prúd vyvolaný napäťovým pulzom.
Používali sme dva typy roztokov. Kúpeľový roztok predstavoval extracelulárne
prostredie buniek a pipetový roztok intracelulárne prostredie buniek.
Kúpeľový roztok pozostával z nasledujúcich zlúčenín v koncentráciách: CsCl 105 mM,
HEPES 10 mM, CaCl2 2 mM, MgCl2 1 mM, glukóza 10 mM a TEA-Cl 40 mM.
Zloženie pipetového roztoku bolo nasledovné: CH3SO4Cs 130 mM, Na-ATP 5 mM,
HEPES 10 mM, TEA-Cl 10 mM. Osmolarita roztokov bola okolo 300 mOsm, pričom
osmolaritu kúpeľového roztoku sme nastavovali na hodnotu o 2-3 mOsm nižšiu, ako bola
osmolarita pipetového roztoku. pH roztokov bolo upravované na 7,4 pomocou CsOH.
Vstupný prúd cez Cav3.1 vápnikový kanál sme blokovali použitím chloridu erbia
(ErCl3). Zásobný roztok ErCl3 v koncentrácii 10 mM sme pripravovali v deionizovanej vode
vždy čerstvý v deň experimentu. Finálne používanú koncentráciu látky 30 µM sme získali
zrieďovaním zásobných roztokov kúpeľovým roztokom. Použitím perfúzneho systému
poháňaného gravitačnou silou sme pripravené roztoky aplikovali priamo do blízkosti
meraných buniek.
Vo všetkých experimentoch bol pokojový potenciál -100 mV. Vrátkovacie prúdy boli
aktivované sériou 50 ms dlhých napäťových pulzov aplikovaných z pokojového napätia -100
mV na napätia z intervalu medzi -90 mV do +70 mV. Časový interval medzi pulzami bol 5 s,
napäťový skok bol +10 mV.
Dáta boli zaznamenávané pomocou programu HEKA Pulse 8.5 a analyzovali sme ich
použitím programov HEKA Pulsefit 8.5 a Origin 7.5. V programe HEKA Pulse 8.5
procedúrou P/8 boli kompenzované kapacitné artefakty a leakový prúd. Vzorkovacia
frekvencia bola 10 kHz. Dáta boli filtrované nízkofrekvenčným Besselovým filtrom
s frekvenciou 3,33 kHz.
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Pre každú bunku sme určili veľkosť nábojov Qon a Qoff integrovaním plochy pod krivkou vrátkovacieho prúdu ( Q = ∫ I ⋅ dt ). Z týchto hodnôt sme vypočítali priemerné hodnoty
Qon a Qoff.

Napäťové závislosti Qon a Qoff sme fitovali Boltzmannovou funkciou v tvare:
Q(V ) / Qmax = 1 / (1 + exp(V − V0.5 ) / dV )

kde V0.5 je potenciál, pri ktorom dochádza k aktivácii polovice kanálov, Q(V) veľkosť náboja
pri testovacích potenciáloch, Qmax je maximálna veľkosť náboja, V je testovací potenciál a dV
je parameter strmosti krivky.

Výsledky a diskusia
V našich experimentoch sme merali napäťovú závislosť aktivácie kanálov. Prúd bol
aktivovaný sériou 50 ms dlhých napäťových pulzov aplikovaných z pokojového napätia -100
mV na napätia z intervalu medzi -90 mV do +70 mV. Časový interval medzi pulzami bol 5 s,
napäťový skok bol +10 mV (obr.1).

2500 pA

1500 pA

10 ms

10 ms

Obr. 1: Záznam prúdových stôp prúdovo napäťovej závislosti pre Cav3.1 kanál vľavo
a mutovaný kanál R1717C/L1773C vpravo.
Amplitúda prúdu mutovaného kanála R1717C/L1773C bola nižšia v porovnaní
s Cav3.1 typom vápnikového kanála. Napäťovú závislosť aktivácie kanálov (I-V) na obr. 2A
sme prepočítali na vodivostno-napäťovú závislosť (G-V) na obr. 2B. Grafy vodivostí
normalizovaných

vzhľadom

na

maximálnu

vodivosť

sme

fitovali

jednoduchou

Boltzmannovou funkciou. Vypočítali sme potenciál, pri ktorom dochádza k aktivácii polovice
kanálov, V0.5 a faktor strmosti krivky dV. Hodnoty sú uvedené v Tab.1. Tieto hodnoty boli
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porovnané nepárovým Studentovým t-testom. Parametre strmosti krivky (dV) boli
signifikantne odlišné (p<0.05).
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Obr. 2: Vľavo: Prúdovo napäťová závislosť Cav3.1 kanála a mutovaného kanála
R1717C/L1773C, merané sériou depolarizačných pulzov z pokojového napätia -100 mV na
napätia od -90mV do +70mV. Vpravo: Vodivostno-napäťová závislosť normalizovaná na
maximálnu vodivosť pre Cav3.1 kanál a mutovaný kanál R1717C/L1773C.
Vrátkovacie prúdy sme po zablokovaní vstupného prúdu 30µM ErCl3 merali sériou 50
ms dlhých napäťových pulzov aplikovaných z pokojového napätia -100 mV na napätia
z intervalu medzi -90 mV do +70 mV. Časový interval medzi pulzami bol 5 s, napäťový skok
bol +10 mV, obr.3.
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Obr. 3: Záznamy odpovedí merania vrátkovacích prúdov pre Cav3.1 kanál (vľavo)
a mutovaný kanál (vpravo).
Pre každú bunku sme vypočítali celkový posun náboja na začiatku depolarizačného
pulzu Qon a na konci depolarizačného pulzu Qoff, obr.4. Napäťové závislosti Qon aj Qoff sme
fitovali jednoduchou Boltzmannovou funkciou. Hodnoty sú uvedené v Tab.1.
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Obr. 4: Posun náboja Qon a Qoff pre Cav3.1 kanál (vľavo) a mutovaný kanál (vpravo).

Tab. 1: Hodnoty V0,5 a dV pre Cav3.1 kanál a mutovaný kanál
Cav3.1
V0.5
42.1±0.9
14.8±2.6
37.8±2.3

IV
Qon
Qoff

R1717
V0.5

dV
3.5±0.2
19.1±1.3
10.2±1.3

42.3±0.5
18.3±3.3
37.2±4.4

dV
4.3±0.1
17.8±1.8
10.9±2.4

Maximálnu amplitúdu Qon sme vyniesli do grafu v závislosti od maximálnej amplitúdy
vstupného prúdu I (-30) na obr.5. Jednotlivé body pre mutant ležia nižšie, ako body pre
nemutovaný kanál, ale rozdiel medzi oboma skupinami nie je štatisticky signifikantný.
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Obr. 5: Celkové množstvo náboja, ktoré sa posunie pri vrátkovaní Cav3.1 kanála
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a mutovaného kanála R1717C/L1773C.
Záver
V našej práci sme sa zaoberali vrátkovaním Cav3.1 kanála. Chceli sme zistiť podiel
jednej kladne nabitej aminokyseliny v S4 segmente pri vrátkovaní Cav3.1 kanála. Z našich
výsledkov vyplýva, že u mutovaného kanála R1717C/L1773C sa posunie menšie množstvo
náboja v porovnaní s Cav3.1 kanálom. Tento rozdiel však nie je štatisticky významný. Podiel
arginínu R1717 na celkovom náboji posunutom počas aktivácie Cav3.1 kanála je teda na
hranici detekovateľnosti.
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Úvod a formulácia cieľa
Rastliny zohrávajú v udržovaní a zlepšovaní kvality zdravia človeka dôležitú úlohu.
Neustále sa s nimi stretávame ako s hodnotnou zložkou potravy našich jedál a nápojov,
kozmetických prípravkov, výživových doplnkov, atď. Rastlinné extrakty pripravené z rastlín,
ktoré sa bežne nachádzajú v našom prostredí, vykazujú širokú škálu biologických aktivít in
vivo a in vitro a preto sú objektom záujmu mnohých vedeckých skupín v medicíne a vo

farmaceutickom

výskume.

o antibakteriálnych,

V uplynulých

antioxidačných,

rokoch

zaznamenávame

antimutagénných,

nárast

informácií

antikarcinogénnych

a

antigenotoxických účinkoch jednotlivých flavonoidov a polyfenolových látok [1-3].
Salvia officinalis L. (Lamiacea) sa už od nepamäti používa v ľudovom liečiteľstve,

pričom sa jej pripisujú protizápalové, antibakteriálne a antiseptické účinky. Jej výluhy sa
používajú pri zápaloch hrdla, ústnej dutiny, žalúdka, črevného traktu alebo ako obklady na
rany. Posilňuje cirkuláciu krvi, priaznivo pôsobí pri menopauze, pomáha pri dýchavičnosti,
posilňuje imunitu, zmierňuje potenie, hnačku, zlepšuje zažívanie, posilňuje nervovú sústavu,
koncentráciu a pamäť. Prostredníctvom chromatografie HPLC a HPTLC bola zistená
v extrakte Salvia officinalis L. (Lamiacea) prítomnosť flavonoidov a polyfenolových látok,
ako

napr.

eriocitrin,

luteolin

7-O-rutinoside,

luteolin

7-O-β-glucuronide,

kyselina

rozmarínová, a jej deriváty, u ktorých boli popísané hlavne antioxidačné a antibakteriálne
účinky [4,5].
V našich

experimentoch

sme

sa

zamerali

na

stanovenie

potenciálneho

antigenotoxického účinku samotného extraktu Salvia officinalis L. voči zeocínu a chceli
objasniť mechanizmus jeho účinku na modelovom organizme Pisum sativum.

Materiál a metódy
•

Príprava extraktu zo Salvia officinalis L.
Šalvia bola zozbieraná z okolia Banskej Bystrice, sušená a narezaná na malé kúsky.

Následne bola extrahovaná štyrikrát v Soxhletovom extraktore s metanolovým rozpúšťadlom.
Použitím rotačného odparovača bolo rozpúšťadlo odstránené. Získaná tuhá látka z rastliny
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bola opäť štyrikrát extrahovaná v Soxhletovom extraktore s hexánom, z dôvodu odstránenia
chlorofylu. Nakoniec bol extrakt filtrovaný a sušený na vzduchu [6]. Zásobný roztok extraktu
zo Salvia officinalis L. bol pripravený rozpustením 2,5 mg v 1% etanole.
•

Príprava a ovplyvnenie rastlinného materiálu Pisum sativum
Semená hrachu siateho sme sterilizovali 3 minúty v 99,8% etanole, následne premyli

pod prúdom tečúcej vody a nechali napúčať 1 hodinu vo vode. Semená sme kultivovali na
vlhkom filtračnom papieri v Petriho miskách, v tme pri teplote 24 ± 1°C, kým klíčence
nedosiahli optimálnu dĺžku 2-3 cm. Korienky P. sativum boli ovplyvnené šalviovým
extraktom a zeocínom (viď. tab. 1).
Tab. 1: Experimentálny dizajn

Experiment

1.
2.
•

Ovplyvnenie Pôvodné Ovplyvnenie Pôvodné
extraktom kultivačné
zeocínom
kultivačné
-1
zo Šalvie
podmienky 300 µg.ml
podmienky
150 µg.ml-1
2 hod.
4 hod.
2 hod.
2 hod.
2 hod.
4 hod.
4 hod.
2 hod.

Comet assay
Po ovplyvnení sme klíčence premiestnili do Petriho misky, pridali 250 µl

vychladeného Tris tlmivého roztoku (400 mmol. dm-3, pH 7,5) a ostrou žiletkou sme narezali
korienky, pričom došlo k uvoľneniu jadier do tlmivého roztoku. Zmiešaním 100 µl 1% LMP
agarózy a 100 µl tlmivého roztoku sme pripravili suspenziu jadier, ktorú sme naniesli na
agarózou potiahnuté podložné sklíčka, prekryli krycími sklíčkami a umiestnili na ľad. Po
stuhnutí agarózy sme kĺzavým ťahom odstránili krycie sklíčka. Takto pripravené vzorky boli
ponorené na 20 min. do vychladeného elektroforetického tlmivého roztoku (1 mmol.dm-3
EDTA a 300 mmol.dm-3 NaOH, pH >13), čo spôsobilo uvoľnenie DNA. Podmienky
elektroforézy boli 25V, 300 mA, 30 min., 4°C. Po elektroforéze sme vzorky neutralizovali
trojnásobným premytím v 400 mmol.dm-3 Tris tlmivého roztoku, zafarbili etídium bromidom
(20 µg.ml−1), premyli a prekryli krycími sklíčkami.
Hodnotenie preparátov sme realizovali na fluorescenčnom mikroskope Olympus
BX51 (filter U-MNU2), kamerou Color View Soft Imaging System Olympus U-CMAD3 a
programom AnalySIS 3.0. Na každom sklíčku sme náhodne vybrali 30 jadier. Obrázky boli
hodnotené pomocou softvéru CometScore™ (TriTec Corporation). Mieru poškodenia DNA
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sme vyhodnotili ako percento poškodenej DNA v chvoste.
•

DNA topologický test
Superšpiralizovanú plazmidovú DNA pBR322 (0,3 µg) sme 20 min. ovplyvňovali,

rôznymi koncentráciami šalviového extraktu (250, 125, 25, 2,5 µg.ml-1), Fe2+ (10 mmol.dm-3
FeSO4.7H2O) a kombináciou Fe2+ s extraktom v 10 µl reakčnej zmesi, pri 37°C.
Elektroforetickú mobilitu konformačných izomérov pDNA sme porovnávali v 1,5%
agarózovom géli, tlmivého roztoku 0,5 x TBE (60 V, 45 min.). Forma I predstavovala
superšpiralizovanú pDNA. Forma II predstavovala relaxovanú formu DNA, v ktorej Fe2+
indukovalo jednoreťazcové zlomy. Obidve formy pDNA sme mohli odlíšiť prostredníctvom
rôznej elektroforetickej mobility, pričom forma I sa pri elektroforéze pohybovala najrýchlejšie
[7, 8, 9]. Gél sme hodnotili prostredníctvom transiluminátora DNR Bio Imaging Systems Ltd.
a softvéru Gel Capture Version 4.24.
•

Stanovenie redukčnej sily šalviového extraktu
Redukčná sila šalviového extraktu sa stanovila podľa metódy [10], ako schopnosť

redukovať Fe3+ ferokyanidového komplexu na Fe2+ formu. Absorbancia bola stanovená
prostredníctvom spektorofotometrického merania pri vlnovej dĺžke 700 nm (Genesys 10Bio).
Použité koncentrácie šalviového extraktu boli v rozpätí 0,5-125µg.ml-1.

Výsledky a diskusia
Všetky organizmy sú neustále vystavené žiareniu, ktoré môže prenikať do
buniek, indukuje oxidačný stres a poškodenie DNA, čo má negatívny vplyv nielen na jednu
bunku, ale i na celý organizmus. Rádiomimetikum zeocín, patrí medzi antibiotiká zaradené do
bleomycínovej rodiny, u ktorých je známe, že majú podobný účinok ako ionizačné žiarenie,
t.j. indukujú oxidačný stres, poškodzujú a viažu sa na DNA, za vzniku jednoa dvojreťazcových zlomov [11-12]. Naším cieľom bolo zistiť, či môže extrakt zo Salvia
officinalis L. modifikovať účinok zeocínu a stanoviť ich mechanizmus pôsobenia.

Na základe nášho experimentálneho dizajnu sa nám podarilo stanoviť antigenotoxický
potenciál šalviového extraktu voči zeocínu. Ako vyplýva z obr. 1 po predovplyvnení semien
P. sativum šalviovým extraktom a následným ovplyvnením zeocínom (2 a 4 hodiny) sme

pozorovali výrazné zníženie poškodenia DNA, v porovnaní po pôsobení samotného zeocínu.
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Obr. 1: Antigenotoxický účinok Salvia officinalis L. na rastlinnom modelovom organizme
Pisum sativum.

Pomocou DNA topologického testu sme monitorovali DNA protektívny/poškodzujúci
účinok extraktu zo Salvia officinalis L. (obr. 2). Samotný extrakt (obr. 2, dráha 2, 5),
nevyvolával žiadnu zmenu konformácie pDNA, podobne ako v kontrole (obr. 2, dráha 1). Po
inkubácii pDNA s DNA-poškodzujúcim agensom - Fe2+ došlo k indukcii jednoreťazcových
zlomov (obr. 2, dráha 6) a mohli sme pozorovať vznik formy II. Po kombinovanej inkubácii
Fe2+/extrakt došlo k zabráneniu tvorby relaxovanej pDNA v závislosti od stúpajúcej
koncentrácie extraktu (obr. 2, dráha 7, 10). Týmto testom sme stanovili chelatačný účinok
extraktu.

Obr. 2: Elektroforetická analýza pDNA po ovplyvnení extraktom Salvia officinalis L. - 1.
dráha - neovplyvnená pDNA (kontrola); 2. dráha - pDNA ovplyvnená extraktom (2,5 µg.ml1
); 3. dráha - pDNA ovplyvnená extraktom (25 µg.ml-1); 4. dráha - pDNA ovplyvnená
extraktom (125 µg.ml-1); 5. dráha - pDNA ovplyvnená extraktom (250 µg.ml-1); 6. dráha pDNA ovplyvnená Fe2+; 7. dráha - pDNA ovplyvnená Fe2+ a extraktom (2,5 µg.ml-1); 8. dráha
- pDNA ovplyvnená Fe2+ a extraktom (25 µg.ml-1); 9. dráha - pDNA ovplyvnená Fe2+ a
extraktom (125 µg.ml-1); 10. dráha - pDNA ovplyvnená Fe2+ a extraktom (250 µg.ml-1).
Testom na stanovenie redukčnej sily sme potvrdili, že šalviový extrakt sa vyznačuje
silným antioxidačným účinkom (obr. 3), ktorý je založený na schopnosti oxidácie obsahových
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látok (flavonoidy a polyfenoly) extraktu.

Obr. 3: Antioxidačný účinok extraktu zo Salvia officinalis L. Kyselina askorbová bola
použitá ako pozitívna kontrola.

Záver
Extraktom zo Salvia officinalis L. sme pozitívne modulovali genotoxický účinok
zeocínu. Predpokladáme, že extrakt aktivuje antioxidačné enzýmy a aktívne sa zúčastňuje na
vychytávaní voľných radikálov vzniknutých oxidačným stresom.
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Úvod a formulácia cieľa
Zellwegerov syndróm patrí medzi peroxizómové dedičné ochorenia spôsobené
poruchou v biogenéze peroxizómov. Táto závažná dedičná metabolická porucha je
zapríčinená mutáciami v génoch kódujúcich peroxíny (PEX).
Peroxizómy sú malé okrúhle alebo oválne dynamické organely s priemerom 0,1 1,7µm. Sú ohraničené jednoduchou trojvrstvovou membránou, ktorej hrúbka je 6,5 – 7nm [1].
Peroxizómy sú prítomné v takmer všetkých eukaryotických bunkách [2, 3, 4]. Ich veľkosť,
počet a proteínové zloženie je prispôsobené metabolickým procesom, ktorých parametre sa
značne odlišujú v rozličných typoch buniek [5]. U ľudí sa peroxizómy okrem erytrocytov
nachádzajú vo veľkom množstve v hepatocytoch a v proximálnych tubulárnych epitelových
bunkách obličiek [6]. Sú esenciálne pre metabolizmus rozvetvených a karboxylových kyselín
s veľmi dlhým reťazcom, éterových lipidov, polyamínov, aminokyselín a glyoxylátov [3, 4].
Peroxizómy neobsahujú endogénnu DNA a všetky ich proteíny sú kódované
jadrovými génmi, syntetizované v cytoplazme a post-translačne importované do peroxizómov.
Po importovaní proteínov do existujúcich peroxizómov môže dôjsť k ich deleniu, a teda
k vzniku nových peroxizómov. Formovanie peroxizómov de novo je ďalším spôsobom ich
vzniku.
Všetky peroxizómové proteíny sú postranslačne importované do peroxizomálnej
matrix

alebo

cielené

na

peroxizómovú

membránu

za

pomoci

peroxizomálnych

membránových proteínov – peroxínov. Tie fungujú ako importné receptory a sú kódované 32
PEX génmi. Pomocou topogenného signálu - PTS (peroxisomal targeting signal) sú proteíny

orientované k peroxizómom. Jadrom kódované peroxizómové proteíny tak boli prispôsobené
pre import do týchto organel pomocou PTS sekvencie lokalizovanej na ich C alebo N-konci.
PTS1 obsahuje sekvenciu aminokyselín Serín - Lyzín – Leucín (označuje sa aj ako SKLtripeptid), ktorý sa vzťahuje na posledné tri aminokyseliny na C-konci peroxizómových
proteínov. Rozpustný cytosolický receptor Pex5p rozpoznáva túto PTS1 signálnu sekvenciu.
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Peroxizomálne proteíny s PTS1 signálnou sekvenciou interagujúce s cytosolickým Pex5p
receptorom následne interagujú s Pex14p receptorom, ktorý je lokalizovaný na peroxizómovej
membráne. Druhý signál PTS2 je charakteristický konsenzus sekvenciou aminokyselín:
Arginín - Leucín/Izoleucín - 5 ľubovoľných aminokyselín - Glutamín/Histidín - Leucín, ktoré
sa nachádzajú na N-konci [7]. Receptor pre PTS2 je kodovaný génom PEX7, ktorý je pre
import týchto proteínov nevyhnutý. Proteín Pex7 interaguje ďalej s Pex14 receptorom
nachádzajúcim sa na peroxizomálnej membráne.
Peroxizómy sú najviac zastúpené enzýmami katalázou a superoxiddizmutázou. Tie sa
podieľajú na najtypickejšom procese peroxizómov, a to na degradácií reaktívnych foriem
kyslíka a detoxifikácií peroxidu vodíka. Z hľadiska bunkovej patológie sú dôležité procesy α
a ß-oxidácie karboxylových kyselín za prítomnosti kyslíka a syntézu plazmalogénov [8].
Najvýznamnejšia je ß-oxidácia karboxylových kyselín s veľmi dlhým reťazcom (VLCFA).
Počas peroxizómovej oxidácie je uvoľnená energia konvertovaná na zdroj tepla a acetylové
skupiny transportované do cytosolu. Tu sú využívané pre syntézu cholesterolu a ďalších
metabolitov. Vo väčšine eukaryotických buniek sú peroxizómy hlavnými organelami,
v ktorých prebieha oxidácia mastných kyselín, čím dochádza k tvorbe prekurzorov viacerých
biosyntetických dráh. Rôzne toxické molekuly vstupujúce do krvného obehu sú v pečeni
a obličkových bunkách degradované pomocou peroxizómov na neškodné produkty [9].
Peroxizómové ochorenia patria do heterogénnej skupiny vrodených chorôb spôsobené
nefunkčnými peroxizómami. Dysfunkcia týchto bunkových organel narúša niekoľko
metabolických dráh týkajúcich sa hlavne lipidov, čo má často za následok progresívnu
multisystémovú chorobu [10]. Tá má na pacientov klinický dopad a jej liečba nie je veľmi
účinná, často končí smrťou pacienta.
Peroxizómové

ochorenia

môžeme

rozdeliť

do

dvoch

skupín:

i)

poruchy

v peroxizómovej biogenéze (peroxisome biogenesis disorders- PBD) a ii) defekty jednej
metabolickej dráhy alebo proteínu. Medzi PBD patrí Zellwegerovo spektrum ochorení
a Rhizomelická chondrodysplázia punctata. Do Zellwegerovho spektra ochorení patrí
Zellwegerov syndróm, neonatálna adrenoleukodystrofia a infantilná Refsumova choroba [11].
Porucha v biogenéze peroxizómov je spôsobená mutáciami v najmenej 12-tich PEX génoch,
ktoré kódujú proteíny zúčastňujúce sa biogenézy peroxizómov a podieľajú sa na ich
funkciách. U pacientov s ťažkou formou Zellwegerovho syndrómu dochádza najčastejšie
k mutácii v géne PEX1. Medzi najčastejšie mutácie v tomto géne patrí inzercia T v pozícii
c.2097 spôsobujúca posun čítacieho rámca v exóne 13 a vedie k vzniku predčasného
terminačného kodónu po 40 nesprávne zaradených aminokyselinách. Uvedená mutácia
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v homozygotnom stave zapríčiní úplný deficit peroxínu 1 [12]. PEX1 gén pozostávajúci z 24
exónov je lokalizovaný na chromozóme 7 (7q21.2) kóduje proteín s molekulovou hmotnosťou
143 kDa o dĺžke 1283 AMK, ktorý je členom AAA ATPázovej proteínovej rodiny potrebnej
pre import proteínov do peroxizómov. Medzi hlavné znaky ochorenia patria výrazné
poškodenia nervového systému, pečene a obličiek. Priemerná dĺžka života pacientov
s Zellwegerovým syndrómom dosahuje približne 12 týždňov, pričom 70% zomrie v priebehu
6 mesiacov a 90% sa nedožije jedného roka. Prežitie dlhšie ako 2,5 roka je výnimočné.
V bunkách takýchto pacientov sú prítomné iba membránové štruktúry v dôsledku narušeného
importu proteínov do peroxizómov. Absencia funkčných peroxizómov sa prejavuje rôznymi
biochemickými abnormalitami ako napr.: i) lokalizácia viacerých peroxizómových enzýmov
(kataláza, oxidáza D-aminokyselín, glykolátoxidáza) v cytosole, ii) hromadenie mastných
kyselín s veľmi dlhým reťazcom a ďalších metabolitov v tkanivách a telových tekutinách
pacientov, iii) defektná syntéza plazmalogénov, cholesterolu a žlčových kyselín v tkanivách.

Materiál a metódy
Na analyzovanie pacienta (probanda) a jeho rodinných príslušníkov (matka probanda,
otec probanda a brat otca probanda), ktorý pochádzajú z Českej republiky, bolo potrebné
izolovať DNA pomocou kitu MN NucleoSpin® Blood-Mini QuickPure podľa MACHEREYNAGEL. Následne sme amplifikovali 13. exón PEX1 génu PCR reakciou prebiehajúcou
v celkovom objeme 25 µl. Reakčná zmes obsahovala: 2x koncentrovaný PCR Master mix
(pufor, MgCl2, dNTP, Taq DNA polymeráza), templát a primery (2097iT-1: 5´AgAgCgATACCATACATACTgCACC-3´; 2097iT-2: 5´-TgTgAACTCCTTgAgCAgAAAC
AA-3´) vo výslednej koncentrácii 0,32 µM. Reakčné zmesi boli do výsledného objemu
doplnené destilovanou vodou. PCR program pre amplifikáciu génu PEX1 (exón 13)
pozostával z nasledujúcich krokov:
95°C - 4 minút__
95°C - 30 sekúnd
50°C - 30 sekúnd (35 krát)
_72°C - 30 sekúnd_
72°C - 7 minút
Výsledný PCR produkt bol detegovaný 2% agarózovým gélom.
Následne boli PCR produkty priamo osekvenované na automatickom genetickom
analyzére ABI PRISM 310. Sekvenačná reakčná zmes obsahovala: 5x koncentrovaný
sekvenačný pufor (obsahujúci Tris-HCl, pH 9.0 a MgCl2), Ready reaction mix s AmpliTaq
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DNA

polymerázou

a fluorescenčne

značenými

ddNTPs,

primery

(2097iT-1:

5´-

AgAgCgATACCATACATACTgCACC-3´; 2097iT-2: 5´-TgTgAACTCCTTgAgCAgAAAC
AA-3´) vo výslednej koncentrácii 0,08 µM, PCR produkt a destilovanú vodu, ktorá bola
doplnená do výsledného objemu 10µl.
Zistená mutácia – inzercia T v pozícii c.2097 zároveň vytvárala štiepne miesto pre
Bpl1 restriktázu.

Výsledky a diskusia
Výsledok PCR reakcie:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Obr.1.: Vizualizácia PEX1 génu exón 13 (244bp) . Dráha č.1.: brat otca probanda, č.2.: otec
probanda, č.3.: matka probanda , č.4.: proband, č.5.: pozitívna kontrola, č.6.: negatívna
kontrola a č.8: marker molekulovej hmotnosti delený po 100bp.
Sekvenačná analýza PEX1 génu:
c.2097-

Obr.2.: Proband - v pozícii c.2097insT vgéne PEX1 v homozygotnom stave

Obr3.: Otec probanda - v pozícii c.2097insT v géne PEX1 v heterozygotnom stave

Obr.4.: Matka probanda – v pozícii c.2097insT v géne PEX1 v heterozygotnom stave
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Obr.5.: Brat otca probanda – zdravý homozygot bez inzercie

Obr.6.: Zdravá kontrola – bez inzercie

Obr.4.: Sekvencia mutantného PEX1 génu po inzercii T, spôsobujúca posun čítacieho rámca
a predčasný terminačný kodón.

V roku 1999 Maxwell a kol. opísali Zellwegerov syndróm u austrálskeho pacienta,
ktorý bol homozygotom pre exón 13 frameshift mutáciu. Jeho prežívanie sa výrazne znížilo
na dobu 2 mesiace. U tohto pacienta zistili normálnu hladinu alelových mRNA transkriptov,
ale tie sú veľmi nestabilné. Vzniká z nich len 1% proteínu. V dôsledku inzercie tymínu do
kódujúcej oblasti exónu 13 PEX1 génu dochádza k posunu čítacieho rámca a k vytvoreniu
predčasného stop kodónu. Následne sa proteín skráti na 83kDa z pôvodne 143kDa. Uvedená
mutácia v homozygotnom stave zapríčiní úplný deficit peroxínu 1, ktorý je zahrnutý
v biogenéze peroxizómov a pri importe proteínov [12].

Záver
Podarilo sa nám zistiť mutáciu PEX1 génu spôsobujúcu Zellwegerov syndróm
u probanda. Táto mutácia bola v homozygotnom stave, čím sme potvrdili aj prenášačstvo
u rodičov.

Odporúčame

genetickú

konzultáciu

a molekulárno-genetické

príbuzných, prípadne, v budúcnosti prenatálnu diagnostiku v danej rodine.
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Nadexpresia PB1-F2 proteínu vírusu chrípky typu A zvyšuje úroveň expresie
PB1 proteínu a aktivitu polymerázového komplexu IAV
Ivan Košík, Ingrid Krejnusová, Margaréta Práznovská, Magda Bystrická, Gustáv Russ
Slovenská akadémia vied, Virologický ústav, Dúbravská cesta 9,
845 05 Bratislava, Slovensko, virukosi@savba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Prvá historická zmienka o víruse chrípky je stará takmer dvetisícpäťsto rokov a pochádza od Hippokrata, ktorý v roku 412 pred Kristom popísal epidémiu choroby symptómami
zhodnej s chrípkou [1]. Hostiteľské spektrum vírusu je široké a zahŕňa rôzne druhy vtákov
i cicavcov. Vírus chrípky typu A (influenza A virus - IAV) predstavuje obalený ssRNA vírus,
z čeľade Orthomyxoviridae so segmentovaným genómom negatívnej polarity. Vírus chrípky,
ako významný respiračný patogén, spôsobuje len v USA smrť tridsaťšesťtisíc ľudí [2]
a celosvetovo mu ročne podľahne päťstotisíc ľudí. Nezanedbateľný je i ekonomický dopad.
Podľa odhadov priame medicínske náklady vyplývajúce z chrípkovej infekcie predstavujú
v USA každý rok 3 miliardy dolárov. Nepriame náklady zahŕňajúce straty na zárobkoch,
hospitalizácie, zníženie produktivity atď. sú každoročne 10 až 15 miliárd dolárov [3].
V roku 2001 bol objavený 11. proteín IAV odvodený od alternatívneho čítacieho
rámca v druhom génovom segmente, nazvaný PB1-F2 [4]. Vlastnosti 87aa dlhého PB1-F2
proteínu sa vymykajú bežnému štandardu. Mitochondriálna lokalizácia a interakcia s proapoptotickými proteínmi prispieva k apoptóze infikovaných buniek[5]. PB1-F2 proteín je
úzko prepojený s proteínom polymerázového komplexu PB1, čo vyplýva zo skutočnosti, že
oba proteíny sú kódované spoločným génovým segmentom. Nedávno publikovaná interakcia
PB1 a PB1-F2 proteínov IAV a vplyv interakcie na polymerázový komplex nás primäl [6]
k úvahám o vplyve expresie PB1-F2 na PB1 počas infekčného cyklu IAV.

Materiál a metódy
Pre potreby štúdia PB1 proteínu IAV sme sa rozhodli pripraviť polyklonové sérum
voči PB1 (IMS anti-PB1) proteínu metódou DNA vakcinácie plazmidom pTriEx4 PB1,
pripraveným v našom laboratóriu. BALB/c myš sme vakcinovali intramuskulárne do quadricepsu s 5 dávkami v dvojtýždňových intervaloch po 100µg DNA. Na 14. deň po vakcinácii
sme odoberali IMS a testovali prítomnosť anti-PB1 protilátok ELISA testom na purifikáte
vírusu A/PR/8/34 (PR8), 200ng na jamku. Sérum po piatej dávke sme ďalej testovali
v imunofluorescencii po infekcii MDCK buniek vírusom PR8 a vo western blote (WB) na
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MDCK bunkách transfekovaných s pTriEx4 PB1 a na purifikáte PR8. Vplyv nadexpresie
PB1-F2 sme testovali v imunofluorescencii. MDCK bunky sme transfekovali pomocou
Turbofect transfection reagent (Fermentas) podľa odporúčania výrobcu s 1µg DNA plazmidu
pTriEx4 PB1-F2 na 5.104 MDCK. Dvadsaťštyri hodín po transfekcii (PT) sme transfekčnú
zmes stiahli a bunky infikovali vírusom A/PR/8/34 corrected (PR8 cor.), teda vírusom, ktorý
PB1-F2 neexprimuje. V hodinových intervaloch sme sklíčka s bunkami odoberali
a analyzovali imunofluorescenciou. PB1 proteín sme detegovali polyklonovým sérom antiPB1 a PB1-F2 proteín monoklonovou protilátkou AG55. Vplyv nadexpresie PB1-F2 na
aktivitu IAV polymerázy, ktorej súčasťou je práve PB1 proteín sme stanovovali
kvantitatívnou PCR (QPCR). MDCK bunky sme transfekovali pTriEx4 PB1-F2 a 24 hodín
PT sme ich infikovali vírusom PR8 cor. Ako kalibrátor sme si zvolili MDCK bunky
infikované vírusom PR8. V hodinových intervaloch sme bunky lyzovali redzolom (Bejiing
Genetech SBS) a izolovali z nich RNA podľa odporúčaní výrobcu. Získanú RNA sme
prepísali na cDNA pomocou M-MuLV reverznej transkriptázy (Fermentas). Pripravenú
cDNA z transfekovaných a infikovaných buniek a z buniek infikovaných PR8 cor., alebo PR8
(kalibrátora) sme použili v QPCR ako templát. Na detekciu sme si zvolili NS1 gén, nakoľko
predstavuje vhodný marker prebiehajúcej infekcie IAV a súčasne sme v každej vzorke
detegovali β-aktín ako endogénnu kontrolu. Použili sme nasledovne primery: NS1For:
ctggaaagcagatagtgga, NS1Rev: gcctggtccattctgataca, BactcanFor: ctgaatcccaaagccaaccgt,
Bactcan Rev: cccctcgtagatgggcacagtg. Výsledky sme vyhodnocovali semikvantitatívne
metódou kalibračnej krivky, kde sme ako templát použili desiatkové riedenia plazmidu
pBetacan, v ktorom je naklonovaný PCR produkt tých istých primerov, ktoré boli použité vo
vzorkách. Na detekciu PCR produktov sme využívali systém založený na sybergreen
interkalačnej farbičke Dynamo HS sybr green qPCR kit (Finnzymes).

Výsledky a diskusia
Metódou DNA vakcinácie sa nám podarilo pripraviť IMS reagujúce s vysokou citlivosťou pri vysokom riedení a silnou špecifickosťou s natívnym ako aj denaturovaným PB1
proteínom, čo sme preukázali ELISA testom, v imunofluorescencii, ako aj WB analýzou (obr.
1 - A, B,C).
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Obr. 1: Testovanie IMS po DNA vakcinácii pTriEx4 PB1 konštruktom v ELISA, WB
a imunofluorescencii. A) ELISA na purifikáte PR8 200ng/jamka. Hladina protilátok
špecifických pre PB1 IAV po 3., 4. a 5. dávke DNA vakcíny. Ako pozitívna kontrola bola
použitá monoklonová protilátka voči nukleoproteínu (NP) IAV, ako nega-tívna kontrola
irelevantná monoklonová protilátka 170 voči herpesu, ako kontrola špecifickosti bolo použité
preimúnne myšie sérum (PMS) z tej istej myši. B) IMS anti-PB1 vo WB 1. membrána nesúca
purifikát PR8 2. membrána nesúca proteíny z lyzátu MDCK buniek transfekovaných
pTriEx4 PB1. C) IMS anti-PB1 v imuno-fluorescencii na MDCK bunkách infikovaných
vírusom PR8 a ako negatívna kontrola na neinfikovaných MDCK bunkách detegovaných s
DAPI.
Imunofluorescencia MDCK buniek transfekovaných pTriEx4 PB1-F2 a súčasne infikovaných PR8 cor. odhalila zjavný vzťah medzi PB1-F2 a PB1 proteínom (obr. 2).

Obr. 2: Porovnanie expresie PB1 proteínu po infekcii PR8 cor. v nadexpresii PB1-F2
proteínu a bez expresie PB1-F2 proteínu. Na detekciu bolo použité IMS anti-PB1
a monoklonová protilátka AG55 špecifická pre PB1-F2. Ako pozitívna kontrola slúžili
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MDCK bunky transfekované pTriEx4 PB1. Oba druhy protilátok boli testované na
špecifickosť na netransfekovaných a neinfikovaných bunkách.
Podmienky expozície jednotlivých preparátov boli rovnaké aby bolo možné objektívne
posúdiť úroveň expresie jednotlivých proteínov. Pozitívnu kontrolu pre IMS anti-PB1
predstavovali MDCK bunky transfekované pTriEx4 PB1 exprimujúcim PB1 proteín, pričom
špecifickosť bola potvrdená negatívnou kontrolou na neinfikovaných a netransfekovaných
bunkách. Negatívnu kontrolu pre monoklonovú protilátku AG55 rozpoznávajúcu PB1-F2
proteín predstavovali neinfikované a netransfekované bunky. Do tretej hodiny po infekcii PR8
cor. (HPI) nie sú zrejmé rozdiely medzi bunkami s nadexpresiou PB1-F2 pomocou transfekcie
a bunkami prirodzene infikovanými vírusom neexprimujúcim PB1-F2 proteín. Lokalizácia
proteínu PB1 sa tiež nelíši. Avšak v štvrtej HPI môžeme sledovať, že signál PB1 proteínu
v bunkách s nadexprimovaným PB1-F2 je silnejší. V piatej a šiestej HPI sa tento efekt ešte
zvýrazňuje, keď v bunkách s transfekciou pTriEx4 PB1-F2 detegujeme dramatický nárast
signálu PB1 proteínu nie len v jadre, ale aj v cytoplazme. Domnievame sa že nadexpresia
PB1-F2 proteínu zvyšuje expresiu PB1 proteínu IAV.
Zaujímalo nás, či nami pozorovaný fenomén môže ovplyvniť aktivitu polymerázového
komplexu IAV, ktorého súčasťou je PB1 proteín. Vírusy exprimujúce PB1-F2 proteín sa vyznačujú predĺžením klírensu IAV z pľúc infikovaných zvierat [7], čo môže byť práve dôsledok
zvýšenej aktivity a stability polymerázového komplexu, účinnejšej produkcie vírusových
proteínov, zbaľovania, pučania nových viriónov a následnej infekcie okolitých buniek. Predĺženie klírensu navyše zvyšuje pravdepodobnosť sekundárnych bakteriálnych infekcií [8].
Aktivitu polymerázového komplexu sme sa rozhodli stanoviť v kvantitatívnej PCR.
Množstvo vírusovej RNA v určitom čase infekčného cyklu odráža katalytickú aktivitu
polymerázy a ak za tohto predpokladu detegujeme v rozdielnych podmienkach rôzne
množstvo nukleovej kyseliny, je to dané rozdielmi v aktivite polymerázy. MDCK bunky sme
transfekovali pTriEx4 PB1-F2 a infikovali PR8 cor., len infikovali PR8 cor., alebo PR8.
Z buniek sme v 4.-6. hodine po infekcii izolovali RNA, prepísali ju na cDNA a v QPCR sme
stanovovali hladinu NS1 cDNA. NS1 je neštruktúrny proteín IAV skorej fázy infekcie, ktorý
veľmi dobre koreluje s aktívnou infekciou a je vhodným markerom na sledovanie kinetiky
infekcie. Je preto vhodným cieľom aj pre nepriame stanovenie aktivity polymerázového
komplexu. Vo všetkých vzorkách sme stanovili hladinu β-aktínu, jednak ako endogénnu
kontrolu, ako aj pre účely normalizácie každej vzorky. Ako kalibrátor sme si zvolili hladinu
NS1 RNA v jednotlivých hodinách po infekcii PR8. Aktivita polymerázy v bunkách
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Aktivita IAV polymerázového komplexu s/bez nadexpresie
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Obr. 3: Porovnanie expresie NS1 génu v bunkách infikovaných vírusom chrípky PR8 cor.
v nadexpresii PB1-F2 (PR8 cor) a bez expresie PB1-F2 (PR8 cor PB1-F2) kalibrované na
expresiu NS1 génu v bunkách infikovaných vírusom PR8 (PR8).
PR8 vírusom predstavuje hodnotu 1 (100%) a aktivita v bunkách s nadexpresiou
respektíve bez expresie PB1-F2 a infekciou PR8 cor. vírusom neexprimujúcim PB1-F2 je teda
násobkom (%) aktivity polymerázy PR8 vírusu. Obrázok 3 reprezentuje zistené vplyvy
nadexpresie PB1-F2 proteínu IAV na aktivitu polymerázy. Podľa výsledkov imunofluorescencie sme sa rozhodli sledovať expresiu v 4.-6. hodine po infekcii. V 4. HPI bola aktivita
polymerázy PR8 cor. 0,66 násobkom aktivity PR8 pričom aktivita rovnakého vírusu
v nadexpresii PB1-F2 bola až 9,34 krát väčšia ako pri PR8 víruse. Vplyv nadexpresie PB1-F2
zvýšil aktivitu polymerázy v bunkách infikovaných PR8 cor. 14,2 násobne. V 5. HPI a 6. HPI
došlo k celkovému poklesu aktivity polymerázy, čo koreluje s finalizáciou replikačného
cyklu, kedy dochádza k zbaľovaniu viriónov a zníženiu syntézy biomakromolekúl vírusového
pôvodu. Napriek tomu aktivita polymerázy v nadexpresii PB1-F2 predstavovala 1,4 (5.HPI)
a 1,8 (6.HPI) násobok aktivity kalibrátora a bola 4,9 krát väčšia v 5. HPI a 10,4 krát väčšia
než samotná infekcia PR8 cor.

Záver
Podarilo sa nám metódou DNA vakcinácie pripraviť výborné polyklonové sérum voči
PB1 proteínu IAV a pomocou tohto špecifického polyklonového séra preukázať enormný
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vplyv expresie PB1-F2 proteínu na PB1 proteín ako i na aktivitu polymerázového komplexu
vírusu chrípky.
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Introduction
Reversible protein phosphorylation is a major regulatory mechanism in the cell and this
process is regulated by protein kinases a protein phosphatases.
Protein kinases are the key molecules that play a pivotal role in the regulation of
various cellular processes, including cell cycle progression, cell division, cellular
morphogenesis, development, and cellular response to environmental changes. A total of 106
eukaryotic protein kinases have been found in the entire Schizosaccharomyces pombe
genome, about 50% of which possess clear orthologues in humans, based on sequence
similarity within catalytic domains. Only about half of them have previously been
characterized [1].
Some of the proteín kinases play an essential role during chromosome segregation
in meiosis, such as Cdc2, Ark1 and others [2; 3; 4].
Systematic deletion analysis of all putative protein kinase-encoding genes have
revealed that 17 out of 106 were essential for viability. Although the remaining 89 protein
kinase mutants were able to form colonies under optimal growth conditions [1].
These studies have successfully identified several protein kinases that in some cases are
evolutionarily conserved. However there are still protein kinases with unclear function in
meiosis.
The aim of this work is systematic deletion analysis of protein kinases which are not
essential for cell growth (non-essential protein kinases) and they are involved in regulation of
chromosome segregation during meiosis.
We first focused on previously uncharacterized gene mph1 which is upregulated during
the meiotic program. Mph1 (Mps1p-like pombe homolog) non-essential protein kinase
belongs to evolutionarily conserved family of serine/threonine protein kinases.
Mph1 shares sequence and functionally similarity with Mps1p, a dual specificity kinase
that functions in the spindle checkpoint of the budding yeast Saccharomyces cerevisiae.
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Moreover Mph1 functions upstream of Mad2, previously characterized component of the
spindle checkpoint pathway. This suggests that Mph1 protein kinase in the fission yeast S.
pombe may also be required for checkpoint activation in response to spindle defects [5].

To analyze the function of Mph1 protein kinase we used knockout strategy that has
designed as them most efficient technique to knockout genes in fission yeast [6].

Materials and methods
Strains, Media and Growth Conditions
PCR reactions were set up using the kit by Takara, Japan. It contains 10x PCR buffer,
25mM MgCl2, 2.5mM dNTPs and recombinant Taq polymerase at 5U/µl. Restriction
enzymes were supplied by Roche. Primers were order from Invitrogen. For each knockout, six
primers were required (upout, upin, dwout, dwin, upch, dwch). The vector pCloneNAT1
(K4421) was used for cloning deletion constructs. It contains the natMX4 maker gene,
conferring resistance to Clonat. It was constructed by digestion with HindIII and BamHI of
pAG25 [7] and ligation of two annealed oligonucleotides coding for new restriction sites.
Bacteria and media: In this study were used DH5alpha cells made competent using the
CaCl2 method and 2xTY medium containing 100µg/l ampicillin.
Yeast cells and media: We used homothallic S. pombe cells (JG12618) made competent
using Li-acetate with the following genotype: h90 leu1 ura4 LacO-lys1+ GFP-LacI-his7+ and
heterothallic S. pombe cells (JG11318x JG15456) made competent Li-acetate with the
following genotype: h- leu1-32 ura4-D18 ade6-M210 x h+ cen2(D107):Kan-ura4+ lacO
his7+::lacI-GFP. These strains of yeast cells expressed a GFP-LacI-nuclear localization signal

(NLS) fusion protein to recognize the LacO sequence. The fusion gene for GFP-LacI-NLS
was integrated at the his7 locus and driven by the dis1 promoter. Insertion of the 8-kb-long
LacO sequence to each specific chromosomal locus was carried out using plasmids pCT32-6
and pCT31-13.
Cells was cultured at 32°C in standard YES medium supplemented with 0.15g/l adenine
and 0.1g/l uracil, L-histidine, L-lysine and L-leucine. For selection, Clonat was added at
100µg/ml.
Knockout strategy
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Regions flanking the target gene encoded the protein kinase were amplified by PCR
reaction. By combination of primers upout + upin and primers dwout + dwin were amplified
regions upstream and downstream of the target gene, respectively. To clone the homology
regions into the pCloneNat1 vector were used primers encode restriction sites. The vector
containing homology regions was linearized and transformed into yeast. To exchange the
target gene with knockout construct was used homologous recombination. The knockout was
verified in yeast transformants by colony PCR using upch + upch-uni and dwch + dwch-uni
primers.

Results and discussion
We characterized the function of the Mph1 protein kinase by scoring chromosome
segregation in the mph1- mutant cells.
In the first part of this work we analyzed the segregation of homologous chromosomes
using homothallic h90 strain by directly scoring chromosome segregation in anaphase I cells.
We obtained the following results: cells with deleted mph1 gene have shown defects in
anaphase I, such as non-disjunction of homologous chromosomes (10%) during meiosis I and
lagging chromosomes (5%) in this phase of meiosis, respectively (Fig. 1).

Fig. 1: Cells with deleted mph1 gene have shown a defects in anaphase I during meiosis.
Gene mph1 was
deleted by knockout strategy using h90 strain.
To analyze segregation of sister chromatids, we constructed a diploid strain, h+ and h-,
with only one copy of chromosome II labeled with cen2-GFP dots. We determined similar
results as in case of homothallic strain h90. We observed 4% of cells with lagging
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chromosomes and 21% of cells with missegregation of sister chromatids in anaphase I (Fig.
2).

WT

88%

2%

100%

0%

Mph1∆

79%

21%

96%

4%

Fig. 2: Cells with deleted mph1 gene have shown a defects in anaphase I during meiosis.
Gene mph1 was
deleted by knockout strategy using heterothallic strain h+ and h- strain.

1. a

2.

a

1. b

2.

b

1. c

2.

c

Fig. 3: Homothallic strain h90 (1): normal anaphase I (a), homolog non-disjunction in
anaphase I (b), lagging
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chromosome in anaphase I (c). Heterothallic strain h+ and h- (2): normal anaphase (a),
missegregation
in anaphase I (b), lagging chromosome in anaphase I (c).
Conclusion
This project aims to uncover the role of evolutionarily conserved protein kinase Mph1
in meiosis. The following evidence shows that Mph1 protein kinase in S. pombe is involved in
regulation of chromosome segregation in meiosis: (1) non-disjunction of homologous
chromosomes in anaphase I and (2) lagging chromosomes in anaphase I of meiosis in cells
with deleted mph1 gene (3) disjunction of sister chromatids in anaphase I.
In the future work we would like to understand the role of Mph1 protein kinase during
meosis in more details and to analyze the function of the other S. pombe non-essential protein
kinases in this cell process.
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Ľubica Krajčíová1, Robert Petrovič2
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Mlynská
dolina, 84215, Bratislava, Slovensko; lubica1.krajciova@gmail.com
2
Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LFUK a FNsP, Oddelenie molekulovej
a biochemickej genetiky, Centrum lekárskej genetiky FNsPB, FNsP, Nemocnica Staré Mesto,
Mickiewiczova 13, 81369, Bratislava, Slovensko

Úvod a formulácia cieľa
Cieľom projektu je zistiť zastúpenie vybraných jednonukleotidových polymorfizmov
v géne pre tiopurín S-metyltransferázu v slovenskej populácií a to konkrétne alelové varianty
TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B, TPMT*3C a TPMT*4. Tieto polymorfizmy ovplyvňujú
senzitivitu tiopurínových preparátov, ktoré sa používajú pri protinádorovej terapii. Poznanie
genotypu pacienta zabezpečí predchádzať nežiaducim účinkom po aplikácií liečby.
V 21. storočí sa objavujú genetické technológie (ako sú napríklad bioinformatika,
funkčná genomika a farmakogenomika) posúvajúce starostlivosť o pacienta tým, že skúmajú
a zlepšujú stratégiu použitia liečiv za účelom personalizovanej medicíny. Dalo by sa povedať,
že tieto technológie sa snažia „ušiť liečbu na mieru“ pre každého. Je veľmi dôležité pochopiť
základné molekulárne mechanizmy medzi jednotlivými odlišnosťami v účinku liečiv a
zaznamenať farmakologický a vedľajší efekt. Výskyt odchýlky medzi osobami v účinku
liečiva a citlivosti naň môže byť spôsobené rôznou genetickou variabilitou, ale aj mnohými
inými príčinami [1].
Tiopurín S-metyltransferázu (TPMT) objavil Charles N. Remy u potkanov v roku
1962 [2]. TPMT je cytoplazmatický enzým, ktorý katalyzuje S-metyláciu aromatického a
heterocyklického sulfhydrylu, ktorý je súčasťou niektorých protinádorových liečiv ako sú 6merkaptopurín (6MP) a 6-tioguanín (6TG) [3,4].
TPMT gén je lokalizovaný na šiestom chromozóme - 6p22.3, má približne 27 kb a

pozostáva z 9 intrónov a 10 exónov, z ktorých 8 kóduje proteín [5]. V TPMT géne sa
nachádza mnoho jednonukleotidových polymorfizmov (SNPs). TPMT deficiencia sa
vyznačuje autozomálne recesívnou dedičnosťou. V Kaukazoidnej populácií má približne 90%
jedincov vysokú TPMT aktivitu a okolo 10% ju má strednú. Jeden z tristo Kaukazoidov má
TPMT nedostatok s nemerateľnou enzýmovou aktivitou. Tento vrodený nedostatok aktivity
enzýmu TPMT môže viesť až k vážnej myelosupresií u homozygotných pacientov. Po podaní
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bežnej dávky lieku metabolizovaného pomocou enzýmu TPMT, je takýto jedinec vystavený
zvýšenému riziku vážnej až fatálnej hematopoietickej toxicity [3, 6].
V ľudskom TPMT géne bolo popísaných niekoľko polymorfizmov, ktoré ovplyvňujú
jeho celkovú aktivitu. Poznáme viac ako 10 alelických variantov TPMT {610460 (OMIM)}.
Tieto rôzne alelické bodové mutácie sa nachádzajú v kódujúcej sekvencií alebo sú to mutácie
v intrón-exónovom spojení [7]. Na základe aktivity enzýmu TPMT rozlišujeme tri skupiny
jedincov s nasledovným genotypom: homozygotný štandardný typ (WT), heterozygot
a homozygotný mutant [3].
Jednotlivé TPMT alely nesúce bodové mutácie, alebo kombináciu mutácií
v niektorých z 10 exónoch alebo 9 intrónoch, tak isto ako v 5´-priľahlej oblasti promótora
môžu byť spojené s nízkou až žiadnou, strednou alebo vysokou TPMT aktivitou [8].
Za zníženú aktivitu enzýmu TPMT sú najčastejšie zodpovedné iba tri jednonukleotidové polymorfizmi (SNPs). Alely znižujúce aktivitu tohto enzýmu sa označujú ako
TPMT*2 (238G>C nukleotidová substitúcia vedie k výmene Ala80Pro), TPMT*3A (460G>A
a 719A>G mutácia má za následok zmenu Ala154Thr a Tyr240Cys), TPMT*3C (719A>G
mutácia zodpovedá zmene Tyr240Cys) [9].
In vivo aktivita tohto cytosolického enzýmu je charakterizovaná interindividuálnou

a interetnickou variabilitou zapríčinenou genetickými polymorfizmami v TPMT géne [3].
TPMT *3A je hlavná polymorfná alela u Kaukazoidov. Najfrekventovanejšou polymorfnou
alelou je TPMT*3A (460G>A, 719A>G), u ktorej sa aminokyselinové zámeny nachádzajú
v 7. a 10. exóne, okolo 5% má zastúpenie polymorfizmu TPMT*2 (238G>C), zmena sa
nachádza na 5. exóne a taktiež 5% zastúpenie má TPMT*3C (719A>G), substitúcia sa
nachádza v 10. exóne [10].
Genotypová analýza predpokladá, že zámena 719A>G je staršia ako ostatné
substitúcie nachádzajúce sa v TPMT géne. Túto mutantnú alelu (719A>G) našli u Aziatov,
Kaukazoidov a Afričanov, zatiaľ čo TPMT*2 alela sa zdá byť viac novým polymorfizmom
vyskytujúcim sa len u Kaukazoidov. TPMT*3B (460G>A) polymorfizmus je nesmierne
zriedkavý. Ďalšie molekulárne epidemiologické štúdie naznačujú, že najčastejšou TPMT
alelou u Kaukazoidov je TPMT*3A, ktorá však skoro vôbec nie je prítomná u Aziatov.
V tejto populácii je hlavnou polymorfmou alelou TPMT*3C [10].
PCR metóda, alelovo špecifická real-time PCR a dostupné komerčné próby sa
používajú pri detekcií TPMT polymorfizmov, ktoré určujú TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B,
TPMT*3C a TPMT*4 alely [10].
Materiál a metódy
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Na sledovanie percentuálneho zastúpenia týchto TPMT polymorfizmov v slovenskej
populácii sme použili metódu Real-Time PCR (RT-PCR). Alelovo špecifická RT-PCR
umožňuje alelovú diskrimináciu a je určená na detekciu rôznych jedno-nukleotidových
substitúcii bez kvantifikujúceho cieľa. Je založená na sledovaní nárastu fluorescencie súčasne
v oboch kanáloch. Prítomnosť dvoch prób v každej reakcií dovolí genotypovanie (genotyping)
oboch možných variantov v SNP mieste cieľovej sekvencie [11].
Použili sme TaqMan SNP genotypovú metódu, ktorá pozostáva z nasledujúcich
oligonukleotidov:
-

dva sekvenčne špecifické primery pre amplifikáciu nami sledovaného úseku DNA

obsahujúceho daný polymorfizmus.
-

dve alelovo-špecifické TaqMan MGB próby potrebné pre detekciu aliel špecifických pre

náš sledovaný polymorfizmus .
Každá alelovo-špecifická TaqMan duálne značená MGB próba má na 5´konci reporter
(FAM alebo VIC) a nefluorescenčný quencher (BHQ) na 3´konci. Tieto hydrolyzačné próby
ďalej obsahujú molekuly dihydrocyklopyrriloidol tripeptidu (MGB) na 3´konci, ktorá má
schopnosť viazať sa do malého žliabku DNA (minor groove binder- MGB) [11]. Táto
interakcia slúži na stabilizáciu duplexu s komplementárnou DNA preto MGB zvyšuje teplotu
topenia próby a tým umožňuje vytvorenie kratšej, špecifickej próby [12].
Protokol sme vypracovali podľa: Allelic Discrimination PCR Reaction, TaqMan Drug
Metabolism Genotyping Assays, Applied Biosystems.

Výsledky a diskusia
V našom projekte sme sledovali polymorfizmy v géne pre tiopurín S-metyltransferázu:
TPMT*2 (238G>C), TPMT*3A (460G>A a 719A>G), TPMT*3B (460G>A ), TPMT*3C
(719A>G) a TPMT*4 (zmena v intrónovej sekvencii) [9]. Našim cieľom bolo vyšetriť
náhodne vybraných 500 pacientov (1000 aliel) a následne štatisticky spracovať výsledky
a porovnať ich s inými štúdiami. Pomocou alelovo-špecifickej RT-PCR sme zaznamenali
nasledovné genotypy: 31 jedincov vykazovalo genotyp TPMT*1/3A, 1 mal genotyp
TPMT*1/3B a 4 mali genotyp TPMT*1/3C a zvyšných 463 ich malo genotyp TPMT*1/1.
Zatiaľ sa nám podarilo nájsť iba jedného jedinca, ktorý mal mutáciu na oboch alelách
TPMT*3A/3A, čiže je homozygot pre nami zisťovaný polymorfizmus. Nepodarilo sa nám
nájsť ale ani jedného, ktorý by vykazoval TPMT*2 alebo TPMT*4 mutáciu. Tento typ
polymorfizmov je však veľmi zriedkavý aj v iných národnostných populáciách.
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Obr. 1: WT (homozygot) TPMT*1/1
TPMT*1/3A

Obr. 2: Heterozygot

Na obrázkoch 1,2,3 môžeme vidieť ako
vyzerajú jednotlivé genotypy na základe
stúpajúcej fluorescencie, po vyhodnotení
výsledkov pomocou počítačového
programu StepOne Software v 2.0.

-

WT (štandardná alela)

-

MUT (mutantná alela)

Obr. 3: Mutant (homozygot) TPMT*3A/3A
Obr. 1,2,3: Schematické znázornenie polymorfizmov po alelovo-špecifickej RT-PCR reakcii.
Na základe nami spracovaných výsledkov a štatistického porovnania s inými
populáciami ako sa uvádza v článku od Efrati a kolektívu z roku 2008 sme zaznamenali
nasledujúce výsledky, ktoré môžeme vidieť v nižšie uvedenej tabuľke. Nezaznamenali sme
výrazné percentuálne rozdiely v zastúpení jednotlivých polymorfizmov v géne pre TPMT
medzi slovenskou a poľskou, talianskou, francúzskou, britskou, českou a nemeckou
populáciou. Avšak signifikantný rozdiel bol medzi slovenskou a moslimskou, egyptskou,
čínskou, brazílskou a japonskou populáciou.
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Tab. 1: Percentuálne zastúpenie polymorfizmov v TPMT géne v jednotlivých populáciách,
upravené podľa [13].
TPMT*2 TPMT*3A TPMT*3B TPMT*3C
Populácia
Sardínska
Brazílska
Švédska
Poľska

[%]
1,
74

Francúzska
Talianska
Kolumbijska
Britská

8

0,

9

3,7

06
0,
4
0
0,
7
0,
7
0,

1

0,1

0,4
4
0,1

Frekvencia
haplotypov
[%]

259

3,48

204

4,9

800

4,33

358

3,24

2,7

0

4,1

0,3

0,5

194

4,9

3,1

0

0

147

3,8

3

0

0,4

304

4,1

103

5,34

140

3,93

199

5,25

0

3,5

4

0,9
7

0

7
0,

0,2
3

3,8

0,

0,7
7

8

36

[%]

0,3

1,5

2

49

[%]

0,5

2,

Slovinska
Argentínska

[%]

Počet
jedincov

0
0,2

4,5

0

4,4

0

0,4

2,4

0

0,7

310

4,2

0,8

0

2,4

248

3,6

0
0
0

0,3
0,2
0

0
0
0

200
250
217

1,6
4
7,6

Čínska

0

0

0

1,3
3,8
7,6
1,3

225

1,33

Ázijska
Tajvanská
Japonská

0
0
0

0
0
0

0
0,6
0,8

99
249
192

1
0,6
0,8

Židovská

0

1
0
0
0,7

0

0

531

0,73

Moslimská

0

194

1.83

Česká

0,

300

5,33

156

3,94

500

3,7

Nemecká
Portugalská
Africkoamerická
Egyptská
Mozanbijska
Ghanská

5
0,
2
1,
1
0,
4

16

3
0,7

0

9
4,6

0

Slovenská

0

3

1,0
5

0

7

Iná

5

3,1

0

9
3,2

0,1
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0.5
0,7
5
0,4

121
4

5

Záver
S rozvojom genetiky a molekulárnej biológie sa zvyšuje záujem o štúdium génov, u
ktorých sa predpokladá ich asociácia s určitými ochoreniami. Farmakogenomika sa snaží
„ušiť liečbu na mieru“ pre každého jedného pacienta. Preto je veľmi dôležité aby sme pri
liečivách ako sú napríklad tiopuríny a merkaptopuríny, robili farmakogenomickú diagnostiku.
Mutácie v TPMT géne môžu spôsobiť toxicitu liečiva, ktorá môže mať až fatálne následky.
Takáto rozsiahla štúdia sa na Slovensku ešte nerobila. Popisuje mieru rizika v skupine
pacientov, ktorým sú podávané tiopurínové preparáty, ale aj zavádza vyšetrenie
najfrekventovanejších TPMT polymorfizmov do praxe.
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Produkcia LL-37 a ADH v rekombinantných kmeňoch E. coli s využitím
„high cell density cultivation“ v bioreaktore
Zdenko Levarski, Lucia Pánčiová, Pavol Utekal
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, zdenol@yahoo.com

Úvod a formulácia cieľa
Produkcia cudzorodých proteínov pomocou kultúr rekombinantných E. coli vysokej
hustoty je najpoužívanejšou metódou v biotechnologickom priemysle hlavne pre vysokú
volumetrickú produktivitu súvisiacu s touto metódou [1], ale aj pre veľmi dobre preštudované
genetické a fyziologické vlastnosti produkčného organizmu [2]. Pomocou rôznych kultivačných techník je možné dosiahnuť hustoty buniek E. coli vyššie ako 100 g suchej hmotnosti
buniek získaných z 1 litra média [3]. Najväčšie prekážky na ceste k dosiahnutiu vysokých
hustôt buniek predstavuje limitovaná rozpustnosť kyslíka v médiu s vysokým obsahom
buniek, tvorba látok inhibujúcich rast, akumulácia CO2 a tvorba acetátu ako aj produkcia tepla
[3,4]. Na účely dosiahnutia čo najvyššej hustoty bunkovej kultúry sa používajú špeciálne
zariadenia – fermentory (bioreaktory). Fermentačné procesy možno rozdeliť do troch
základných operačných režimov – batch, fed-batch a kontinuálna kultivácia [5].
Cieľom našej práce je porovnať fľaškovú a batch kultiváciu buniek na produkciu LL37 a ADH v rekombinantných kmeňoch E. coli.
Antimikrobiálne peptidy (AMP) sú peptidy nízkej molekulárnej hmotnosti so širokým
spektrom antimikrobiálnej aktivity proti baktériám, vírusom a plesniam a produkované sú ako
v cicavčích, tak aj v rastlinných a hmyzích bunkách [7]. Cathelicidíny a defenzíny predstavujú dve najvýznamnejšie skupiny epidermálnych AMP [8]. LL-37 je jediný ľudský antimikrobiálny peptid patriaci do skupiny cathelicidínov [9].
Šesťuhlíkaté aldehydy a alkoholy predstavujú prchavé zložky rastlinných listov
a plodov a svoje využitie našli v kozmetickom priemysle a potravinárstve [10]. Priemyselne
zaujímavá je reakcia premeny trans-2-hexanálu na trans-2-hexanol pomocou alkohol
dehydrogenázy (ADH) z kvasiniek.

Materiál a metódy
Použité bakteriálne kmene: Bakteriálne kmene E. coli použité v tejto práci na expresiu proteínov sú uvedené v Tabuľke 1.
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Tab. 1: Bakterálne kmene E.coli, ich genotyp a zdroj
Hostiteľský kmeň E.
coli

Origami (DE3)

BL 21 (DE3)

genotyp
∆ (ara-leu) 7697
∆lascX74 ∆phoA
PvuII phoR araD139
ahpC galE galK rspL
F`[lac+ lacq pro]
(DE3) gro522::Tn 10
trxB (Kanr, Strr, Tetr)
F- ompT hsdSB(rB_
mB_) gal, dcm (DE3)

zdroj

Novagen

Novagen

Plazmidy: Plazmidy použité na transformáciu hostiteľských kmeňov E. coli sú
uvedené v Tabuľke 2.

Tab. 2: Konštrukty
Konštrukt

Zdroj
T7 lac promótor,

pET31-LL37-KSI-1

Ampr, KSI fúzny

[11]

partner
pET29-ADH

T7 lac promótor,
Kanr

[12]

Transformácia baktérií: podľa Weston et al., 1981
Kultivačné médiá: Pôda Luria – Berani (LB), Pôda autoindukčná ZYM-5052 [13]
Kultivačné podmienky: nočnou kultúrou sme inokulovali 100 ml čerstvého média
s príslušným antibiotikom, v 500 ml bankách v pomere 1:100, na trepačke pri 37oC, 210 rpm.
V 2L fermentore (Biostat Bplus – 2L MO, Sartorius) sme nočnou kultúrou inokulovali
1L ZYM-5052 média v pomere 1:1000. Podmienky kultivácie vo fermentore boli nasledovné:
pH = 7,2 (automatická titrácia s 1 mmol.dm-3 HCl a 1 mmol.dm-3 NaOH), pO2 sa udržiavalo
nad 20% zvyšovaním otáčok rotora (300-900 rpm) a prevzdušňovaním média (do 4 L.min-1),
T = 37°C, automatické pridávanie odpeňovacieho činidla (Antifoam B Emulsion A6707,
Sigma).
Indukcia expresie: v prípade LB pôdy indukcia 1 mmol.dm-3 IPTG do tekutej bakteriálnej kultúry pri OD600 = 0,5 – 1; v prípade ZYM-5052 indukcia nastala po spotrebovaní
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glukózy bakteriálnou kultúrou.
Meranie turbidity: bolo uskutočnené pomocou prístroja Spekol 11 (Carl Zeiss Jena)
pri λ = 600 nm.
Stanovenie viability: nariedením kultúry a výsevom rôznych riedení na Petriho misky
s tuhou LB pôdou a príslušným antibiotikom
Stanovenie DCW: centrifugáciou (13400 rpm, 3min; Eppendorf Minispin) 1 ml kultúry a vysušením pri 100°C do konštantnej hmotnosti
SDS polyakrylamidová gélová elektroforéza: podľa Laemmli et al., 1970

Výsledky a diskusia
Na porovnanie úrovne expresie cudzorodých proteínov v rekombinatných kmeňoch
E.coli sme použili metódu kultivácie v Erlenmayerových bankách a „batch“ kultiváciu vo

fermentačnom zariadení. V experimentoch sme sa zamerali na sledovanie rastu bakteriálnych
buniek počas expresie LL-37-KSI a ADH. V prvom prípade to bol antimikrobiálny peptid LL37 vo fúzii s ketosteroid izomerázou (KSI), zabezpečujúcou ukladanie pre bunky toxického
produktu do inklúznych teliesok. Druhým produktom bola kvasinková alkohol dehydrogenáza
(EC 1.1.1.1), ktorá pri silnej nadexpresii v bunkach E. coli tiež agreguje do inklúznych
teliesok. Kinetiku rastu buniek sme sledovali meraním optickej hustoty kultúry odoberaním
vzoriek v pravidelných časových intervaloch (Grafy 1. a 2.).
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Po ukončení každej kultivácie sme stanovili koncentráciu biomasy na základe suchej
hmotnosti buniek a spravili orientačný test životaschopnosti buniek (Tabuľka 3.)

Tab. 3:
Počet životaschopných

DCW (g.l-1)

buniek

Kmeň
FL

FLK FLA

B

FL

FLK

FLA

B
4,7x109

Origami (DE3)
pET31-LL37-KSI –

1,8

2,7

4,5

5

/

/

6x1011

3,1

3,2

5,4

5,1

/

/

16x1011 8,2x1011

1
BL21 (DE3) pET29ADH

FL – Fľaška (LB), FLK – Fľaška (LB kontrola), FLA – Fľaška
(ZYM-5052), B – Batch (ZYM-5052)
SDS-PAGE analýza celkových proteínov po „batch“ fermentácii Origami(DE3)
pET31-LL37-KSI – 1 (Obrázok 1.) a BL21 (DE3) pET29-ADH (Obrázok 2.).
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Obr. 1: L – Štandard Spectra™
Multicolor Broad Range Protein
Ladder, dráhy 1 – 9: 3h, 5h, 6h,
7h, 8h, 9h, 11h, 23h, 24h

Obr. 2: L – Štandard Spectra™
Multicolor Broad Range Protein
Ladder, dráhy 1 – 10: 3h, 5h, 6h,
7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 23h, 24h

302

7

8

Záver
Základným parametrom sledovania kinetiky rastu mikroorganizmu je špecifická rastová rýchlosť, ktorá je pre každý mikroorganizmus, typ živného média a spôsob kultivácie
odlišná. Mikrobiálne procesy sa ťažko exaktne popisujú, pretože sa jedná o živú hmotu a bolo
by veľmi obtiažne sledovať všetky faktory, ktoré na proces rastu pôsobia. V našej práci sme:
-

optimalizovali podmienky expresie

-

sledovali nárast hustoty buniek počas kultivácie, stanovili dosiahnutú
koncentráciu biomasy a stanovili počet životaschopných buniek

-

dosiahli sme vysokú úroveň expresie LL-37-KSI a ADH.
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Úvod a formulácia cieľa
Bunková línia PC12 predstavuje nesmrteľnú líniu z rakovinového nádora phaeochromocytómu, izolovaného z adrenálnej meduly potkanov [1]. PC12 bunky prvýkrat izolovali
Greene a Tischler v New England Hospital Deaconess v roku 1976 z transplantovateľného
feochromocytomového nádora [1].
Pri kultivácii za normálnych podmienok sú PC12 bunky morfologicky, fyziologicky
a biochemicky podobné chromafínovým bunkám (polygonálne alebo guľaté bez alebo s veľmi
krátkymi výbežkami), avšak po pridaní NGF (neuronal grown factor, neuronálny rastový
faktor) sa začínajú morfologicky a funkčne diferencovať na neuróny a vysielaním neuritových
výbežkov nadobúdajú sympathetický neuronálny fenotyp [2], začínajú prisadať na dno
a predlžovaním sa zmenia na trojhranné alebo oválne tvarované kužely [3].
Neuronálny rastový faktor - NGF predstavuje potrebný aktivátor Ras/MAP kinázovej
dráhy [4]. Diferenciácia a následné fyziologické a biochemické zmeny aktivované NGF sú
najvyužívanejšie pri použití tejto bunkovej línie na štúdium mechanizmu neurálnej
diferenciácie [1]. PC12 tiež predstavujú model na štúdium zmien, ktoré sú ťažko
pozorovateľné v bunkách, ktoré sú už funkčne diferencované na neuróny [5].
Bunková línia PC12 predstavuje tiež vhodný modelový objekt na štúdium vápnikových kanálov. Vápnikové kanály umožňujú transport Ca2+ iónov z jednej strany membrány na
druhú a plnia funkciu prenášačov elektrického signálu potrebného pre mnohé vnútrobunkové
procesy [6].
Napäťovo závislé vápnikové kanály (VGCC) predstavujú veľkú rodinu integrálnych
membránových proteínov. Kontrolujú selektívny vtok Ca2+ iónov po zmene membránového
potenciálu [7]. Molekulárnym klonovaním cDNA sa podarilo identifikovať 10 génov pre α1
podjednotku, ktoré sú rozdelené do troch skupín: L, N a T [8].
Vápnikový prúd tečúci cez vápnikový kanál L-typu je hlavným iniciátorom neurosekrécie a podieľa sa na nervovej excitabilite [5], spúšťa signalizačné procesy vedúce ku kontrakcii buniek, v neurónoch sa podieľa na regulácii génovej expresie [9], kontroluje procesy
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bunkovej proliferácie, rozvoja neurónov a uvoľňovanie transmiterov [4].
Cieľom predloženej práce je charakterizácia vápnikových prúdov v diferencovaných
a nediferencovaných PC12 bunkách - v kontrolnej bunkovej línii PC12 (neovplyvnenej NGF)
a v bunkovej línii ovplyvnenej NGF.

Materiál a metódy
Bunková kultúra

Bunková línia PC12 zakúpená z DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen
und Zellkulturen GmbH) bola pestovaná v kultivačných fľašiach (Falcon) v DMEM médiu so
stabilným L-glutamínom a obohateným o 20% FBS (Fetal bovine serum) a 100U/ml
Penicilínu/Streptomycínu pri teplote 37°C vo vlhkej atmosfére s pomerom vzduch:CO2 95:5.
Médium sme menili každý druhý deň v sterilnom boxe.
Na elektrofyziologické merania sme bunky vysadili na krycie sklíčka pokryté polylyzínom v hustote 1,25x106 buniek/ml. Bunková línia neovplyvnená nervovým rastovým faktorom predstavovala kontrolu. Do ďalších Petriho misiek sme k línii PC12 buniek pridali
50ng/ml NGF (Rat recombinant NGF, 048K1632 Sigma N2513). Médium sme menili každý
tretí deň.
Chemikálie

Kúpeľový roztok obsahoval 20mmol/l BaCl2, 10mmol/l glukózu, 150mmol/l NaCl,
4mmol/l KCl, 10mmol/l HEPES, 1mmol/l MgCl2. pH bolo upravené na 7,4 prostredníctvom
NaOH.
Intracelulárny roztok obsahoval 130 mmol/l KCl, 25mmol/l HEPES, 10mmol/l EGTA,
3mmol/l MgATP, 0,4mmol/l NaGTP. pH bolo upravené na 7,2 pomocou KOH. Všetky
chemikálie boli zakúpené od Sigma-Aldrich.
Elektrofyziologické meranie

Metóda patch clamp bola vyvinutá v 70-tych rokoch minulého storočia E. Neherom
a B. Sakmannom [11]. Vápnikové prúdy sme merali metódou patch clamp v konfigurácii
„whole-cell“. Táto metóda umožňuje meranie prúdu cez všetky iónové kanály v danej bunke.
Nevyhnutné súčasti experimentálnej aparatúry sú: Faradayova klietka s uzemnením na
odtienenie elektrického šumu, antivibračný stôl, invertovaný mikroskop Olympus IX71,
zosilňovač EPC10 (Heka Elektronik, Germany), počítač so softvérom PatchMaster, digitálna
kamera, monitor. Experimentálna komôrka je uzemnená agarovým mostíkom. Pipety sme
pripravovali z tenkostenných borosilikátových sklenených kapilár s vnútorným filamentom
(Sutter Instrument Co., Novato, CA). Hrot patch pipety vytvorí tesné spojenie s povrchovou
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membránou bunky. Po pretrhnutí kúsku membrány uprostred pipety (patch) je prístupný
vnútorný obsah bunky, čím je umožnené vodivé spojenie medzi vnútrom bunky a vnútrom
pipety, ktoré je možné merať vnútornou elektródou. Experimentálne dáta boli zaznamenávané
softvérom FitMaster a vyhodnocované off-line programom Origin 7.5 (OriginLab Co., USA).

Výsledky a diskusia
V našej práci sme pozorovali vplyv neurálneho rastového faktora na vápnikové prúdy
a rast PC12 buniek. V nediferencovaných bunkách sme našli len málo buniek obsahujúcich
vápnikový kanál.

Tab. 1: Percentuálny pomer buniek, ktoré mali merateľný vápnikový prúd
Bunky PC12

%

buniek

s

Ca2+

prúdom
Kontrola

32 % (n=70)

Bunky ovplyvnené NGF

70 % (n=65)

Ovplyvnenie buniek PC12 prostredníctvom NGF zastavilo ich delenie a aktivovalo
diferenciáciu v priebehu 3-5 dní.

A,

B,
Obr. 1: Bunky PC12. A, kontrolné PC12 bunky B, Bunky kultivované s NGF
Diferenciácia PC12 buniek spôsobila zmeny vo veľkosti prúdu v závislosti od počtu

dní kultivácie v prítomnosti NGF. Veľkosti prúdu v diferencovaných bunkách znázorňuje graf
na obrázku 2.
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Obr. 2: Veľkosť prúdu v PC12 bunkách v závislosti od doby pôsobenia NGF
Po diferenciácii spôsobenej pridaním NGF sa absolútna hodnota prúdu napäťovo
závislých vápnikových kanálov zvýšila, ale keďže bunky zväčšili aj svoju veľkosť, celková
hustota prúdu sa signifikantne nemenila .
Neuronálna diferenciácia je tiež spojená so signifikantným nárastom veľkosti buniek,
ktorú môžeme kvantitatívne vyjadriť určením bunkovej kapacity. Kapacita bunky je priamo
úmerná ploche membrány. Zmena kapacity buniek počas diferenciácie je znázornená na
obrázku č.3. Graf nám ukazuje štatisticky signifikantné zmeny (deň 4 – p<0.05; ostatné dni

C, (pF)

p<0.001) v kapacite buniek v jednotlivých dňoch po ovplyvnení NGF.
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Obr. 3: Porovnanie kapacity buniek PC12 v kontrolnej bunkovej línii PC12
(neovplyvnenej NGF) a v bunkovej línii ovplyvnenej NGF v závislosti od dĺžky vystavenia
NGF.
Hustota napäťovo aktivovaných Ca2+ kanálov v kontrolných PC12 bunkách je nízka.
Po ovplyvnení NGF sa zvýšil počet aktivovaných Ca2+ kanálov, kedže ale súčasne vzrástla
celková plocha bunkovej membrány, v niektorých veľkých bunkách došlo k zníženiu denzity
prúdu.
Naše výsledky korešpondujú s experimentami uvádzanými v prácach Castilo a kol.
[3], Garber a kol.[11], Usowicz a kol. [12], Takahashi a kol. [13].

Záver
Bunková línia PC12 predstavuje excelentný model pre štúdium procesov spojených s
neuronálnou diferenciáciou. Ich plazmatická membrána zahŕňa rozličné typy napäťovo
závislých iónových kanálov. V kontrolných PC12 bunkách bola hustota napäťovo závislých
Ca2+ kanálov nízka. Po ovplyvnení NGF bunky podliehali procesu diferenciácie a zvýšila sa
expresia napäťovo závislých Ca2+ kanálov.
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Úvod a formulácia cieľa
Parkinsonova choroba (PD) je druhé najčastejšie v populácii sa vyskytujúce neurodegeneratívne ochorenie s doposiaľ neznámou etiológiou. Je hlavnou príčinou parkinsonizmu,
klinického syndrómu spôsobeného postihnutím špecifických oblastí nervového systému, ktoré
sa podieľajú na riadení činnosti motorického a pohybového aparátu. Incidenia ochorenia
u jedincov nad 65 rokov je 1% [1].
V súčasnosti presný mechanizmus vzniku ochorenia nie je známy, diagnostika ešte
pred objavením sa charakteristických symptómov a následné zahájenie účinnej liečby nie je
zatiaľ možné.
V posledných rokoch sa realizáciou viacerých celosvetových vedeckých projektov
podarilo vniesť do oblasti etiológie Parkinsonového ochorenia viac svetla. Výskum bol
zameraný aj na determináciu variantov mtDNA v jednotlivých európskych populáciách.
Výsledky poukázali na možnú kľúčovú úlohu variability mitochondriálnej DNA v expresii
ochorenia. Polymorfizmy mitochondriálneho genómu môžu pôsobiť ako významné a účinné
genetické faktory, ktoré priamo alebo prostredníctvom interakcií s génmi jadrového genómu
zapojených do metabolizmu resp. enviromentálnymi faktormi vyvolávajú očakávaný fenotypový prejav. Použitím rotenonu, MPTP a iných ihibítorov mitochondriálnych respiračných
reťazcov bol u experimentálnych objektov navodený klincký obraz pozorovaný u pacientov
trpiacich Parkinsonovým ochorením. Vznikal ako dôsledok poruchy činnosti respiračného
komplexu I. Úloha mitochondrií teda úzko súvisí s indukciou patogenézy Parkinsonovej
choroby [2].
V organelách dochádza ku generovaniu elektrochemického gradientu (∆P), ktorý
poskytuje energiu pre syntézu funkčne významného a pre životaschopnosť buniek esenciálneho adenozín 5- trifosfátu (ATP). V prípade neschopnosti mitochondrií tvoriť ATP dochádza
k zvýšenej produkcii voľných kyslíkových radikálov (ROS), indukcii oxidačného stresu a následnej dysfunkcii organel. Schopnosť mitochondrií oxidovať elektróny, aby došlo k syntéze
konštantného, pre funkciu buniek dostačujúceho množstva ATP sa nazýva „coupling efficiency“.
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Mitochondrie s rozdielnou účinnosťou generujú variabilné množstvá ROS, ktoré môžu
viesť k dysfunkcii mitochondrií [3]. Polymorfizmy mtDNA, ktoré ovplyvňujú spomínanú
schopnosť môžu mať tak vplyv na indukciu expresie patogenézy Parkinsonovej choroby ako
výsledok zvýšenej tvorby ROS vyvolanej inhibíciou respiračného komplexu I.
Spomínané polymorfizmy pozorované v kódujúcich ako i kontrolných, hypervariabilných oblastiach HVR- I, HVR- II mtDNA definujú haploskupiny a haplotypy ľudskej populácie.
Genotypizáciou hypervariabilných oblastí mitochondriálnej DNA boli medzi zdravými
a chorými jedincami zistené výrazné rozdiely vo frekvencii určitých polymorfizmov
definujúcich jednotlivé haploskupiny. Štúdie talianskych vedcov potvrdili zníženú frekvenciu
haploskupiny K v porovnaní s kontrolným súborom zdravých jedincov, ktorá nesie
polymorfizmus s možnou protektívnou úlohou, A10398G. Spomínaný SNP A10398G bol
detekovaný aj u evolučne nepríbuzných línii haploskupín J a I. Možno teda povedať, že jeho
prítomnosť je spôsobená účinkom niekoľkých nezávislých mutácií a nie procesom dedenia
medzi potomkami [4]. Znížené frekvencie u postihnutých jedincov boli opísané aj u haploskupín J a T. V populácii Tatarov bola u pacientov preukázaná až o polovicu vyššia frekvencia haploskupiny H [5]. Na základe stanovenia frekvencie polymorfizmov a haploskupín
v jednotlivých populáciach možno určiť ich protektívny resp. patologický účinok konkrétnych
variantov mtDNA na expresiu ochorenia.
Na Slovensku sa oblasti výskumu klasifikácie mtDNA v patogenéze Parkinsonovej
choroby zatiaľ nevenuje veľká pozornosť. Cieľom našej práce je analýza frekvencie jednotlivých haploskupín resp. haplotypov, určenie možnej patogénej resp. protektívnej úlohy
v expresii Parkinsonovej choroby v slovenskej populácii a preukázanie ich možnej klinickej
relevantnosti.

Materiál a metódy
Súbor analyzovaných vzoriek (182) pochádzajúci od slovenských pacientov s PD
diagnostikovaných na II. Neurologickej klinike LFUK, FNsP Bratislava, Kramáre pozostával
z nepríbuzných jedincov s priemerným vekom 66,5 rokov. Ako kontrolný súbor boli Súbor
analyzovaných vzoriek (182) pochádzajúci od slovenských pacientov s PD diagnostikovaných
na II. Neurologickej klinike LFUK, FNsP Bratislava, Kramáre pozostával z nepríbuzných
jedincov s priemerným vekom 66, 5 rokov. Ako kontrolný súbor boli použité vzorky od
náhodne vybratých, zdravých jedincov slovenskej populácie ( 382 ) získané z DNA banky
Katedry Molekulárnej Biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.
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DNA bola izolovaná použitím Gentra Puregene Blood Kit (Science, USA). Genotypizácia hypervariabilných oblastí (HVR- I a HVR- II) bola uskutočnená pomocou PCR amplifikácie a následnej separácia fragmentov v 1, 5% agarózovom gély.
Primery boli navrhnuté pomocou Primer3 softvéru (http://frodo.wi.mit.edu).
Sekvencie jednotlivých primerov boli nasledovné: HVR- I: 5´CTC CAC CAT TAG CAC
CCA AAG 3´, HVR- II: 5´ CTG TTA AAA GTG CAT ACC GCC 3´.
Amplifikované DNA vzorky boli následne sekvenované. Sekvenačná reakcia prebehla
v GeneAmp PCR system 2700 (Applied Biosystems, USA). Sekvencie boli následne porovnané s Cambridge Reference sequence (rCRS). Štatistická analýza distribúcie haploskupín
medzi jednotlivými vyšetrovanými skupinami bola uskutočnená prostredníctvom χ2 testu a Phodnoty. Signifikantnosť zastúpenia jednotlivých haploskupín bola determinovaná pomocou
odd ratio (OR) a 95% intervalom dôveryhodnosti (CI).

Výsledky a diskusia
Výsledky genotypizácie hypervariabilných oblastí HVR- I, HVR- II mtDNA zo 182
suspektných PD pacientov ako i 382 kontrolných subjektov boli použité na determináciu
frekvencií jednotlivých mtDNA haploskupín vyskytujúcich sa v slovenskej populácii (H, I, J,
K, T, U, W, X). Použitím modelu binárnej logistickej regresie sme stanovili signifikantnosť
získaných dát a analyzovali mieru možného rizika resp. protekcie mtDNA haploskupín na
expresiu PD u pacientov v porovnaní s kontrolnými jedincami. Spoľahlivosť výsledkov bola
overená prostredníctvom P- hodnoty a Fisherovho testu (α ≤ 0.05).
Porovnaním frekvencií jednotlivých haploskupín resp. celých klastrov sme detekovali
rozdiely v ich distribúcii medzi PD pacientami a kontrolnými zdravými jedincami.
Zastúpenie haploskupiny U bolo u slovenských PD jedincov výrazne redukované
v porovnaní s kontrolami ( [OR] = 0.59, 95% CI: 0.36- 0.96, P = 0.04, p = 0.03 ). Podobne to
bolo i v prípade UK klastera ( [OR] = 0.44, 95% CI: 0.27- 0.72, P = 0.04, p=0.04 ). Na
základe získaných poznatkov možno povedať, že U a UK klaster pôsobia v našej populácii
vysoko protektívne. K podobnému výsledku dospeli i štúdie analýzy haploskupín v populácii
Tatarov ([ OR ]= 0.38, P=0.003), či talianskych PD pacientov ( [OR] = 0.53, 95% CI: 0.340.83 ). Zároveň pri porovnávaní jednotlivých frekvencií U4, U5 a K nebol zistený žiadny
signifikantný rozdiel. Ak sme ich analyzovali ako klaster U4+ U5+ K výsledkom bola mierne
znížená frekvencia v skupine PD pacientov ([ OR ]= 0.6, 95% CI: 0.37- 0.97, P= 0.05)
Tab. 1: Frekvencia mtDNA haploskupín u PD pacientov a kontrolného súboru
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Haploskupiny

PD
n= 182

PD
(%)

Kontrolná
skupina
n= 382

Kontrolná
skupina
(%)

H + HV
J
J1
J2
T
I
UK
U
U4
U5
K
V
W
UK+ J + T
HVKU
J+T
U4+U5+K
U4+U5a1+K
U4+U5a1+K + J
X
U4+U5b+K

92
15
14
1
19
5
33
25
4
15
8
2
5
67
127
34
27
3
18
4
14

50.54
8,24
7,69
0.54
10,43
5,43
18,13
13,73
2,19
8,24
4,39
1,09
5,43
36,81
69,78
18,68
14,83
1,64
9,89
2,19
7,69

168
32
27
5
34
8
100
81
21
45
19
11
6
166
279
66
85
16
48
4
57

43,97
0,08
0,07
1,3
8,9
2,09
26,17
21,2
5,49
11,78
4,97
2,87
1,57
43,45
73,03
17,27
22,25
4,18
12,56
1,04
14,92

Tab. 2: OR mtDNA haploskupín
PD vs kontrolný súbor
Haploskupina
OR
H + HV
1,38
J
0,98
J1
1,09
J2
6,28
T
1,19
I
5,44
UK
0,44
U
0,59
U4
0,38
U5
0,67
K
0,42
V
1,55
W
1,77
UK+ J + T
0,01
H5
13, 32
HVKU
0,01
J+T
1,09
U4+U5+K
0,6
U4+U5a1+K
0,38

95% CI
0,97- 1,97
0,51-1,86
0,56- 2,14
2,22- 17,2
0,66-2,15
2,33- 12,7
0,27-0,72
0,36-0,96
0,13- 1,14
0,36- 1,22
0,14- 1,28
0,61- 3,92
0,53-5,87
0,00- 0,05
7,43- 23,9
0,00-0,03
0,69- 1,73
0,37- 0,97
0,11- 1,33
313

P
0,16
0,95
0,92
0,7
0,66
0,85
0,04
0,04
0,11
0,25
0,92
0,3
0,2
0,15
0,84
0,48
0,68
0,05
0,18

χ2
1,88
0,003
0,009
0,14
0,18
0,034
3,99
4,02
2,43
1,27
0,008
1,03
1,67
1,97
0,037
0,49
0,2
3,8
1,72

U4+U5a1+K +
J

0,76

0,43- 1,35

0,43

0,61

Výraznejší rozdiel vo frekvencii bol pozorovaný v prípade skupiny U4+ U5b+ K (
[OR] = 0.47, CI: 0.4- 0.97, P = 0.02, p = 0.01 ). Variabilita vo frekvenciách v prípade porovnávania jednotlivých haploskupín a následne po ich zoskupení mohla byť spôsobená nedostatočne veľkým súborom PD pacientov ako i kontrolných jedincov v jednotlivých haploskupinách.
Haploskupina K (dnes už klasifikovaná ako vetva haploskupiny U) nesie spolu s U4
a U5 spoločné polymorfizmy lokalizované v kódujúcej ako i kontrolných oblastiach
mitochondriálneho genómu. V prípade KU klastra bola opísaná najnižšia frekvencia výskytu
substitúcií aminokyselín v polypeptidoch respiračného komplexu I. Je možné, že zriedkavo sa
vyskytujúce mutácie meniace zmysel prispievajú k redukcii rizika PD aj v slovenskej
populácii. Detailnejším vyšetrením spomínaných haploskupín by sme mohli identifikovať
kontrétny resp. viaceré polymorfizmy zodpovedné za ich protektívny účinok. Sú to napríklad
konzervované polymorfizmy kódujúcich oblastí A12308G, G9055A, či SNP prítomné
v hypervariabilnej oblasti mtDNA, napr. T16311C. Vo viacerých štúdiách bol opísaný
protektívny účinok haploskupín J, K, I nesúcich polymorfizmus A10398G [6]. V prípade
slovenskej populácie bol výsledok nesignifikantný.
Haploskupiny zvyšujúce riziko expresie PD sa nám zatiaľ nepodarilo identifikovať.
Zvýšená distribúcia haploskupiny H nebola u slovenských PD pacientov pozorovaná. Jedným
z možných dôvodov by mohol byť nedostatočný počet jedincov vo vyšetrovaných skupinách.
Ďalším z možných vysvetlení je, že na zvyšovaní rizika expresie PD sa podieľa len určitý
haplotyp, ktorý je maskovaný v populácii frekventovanejším variantom.
Na základe získaných poznatkov zároveň možno povedať, že k výraznejšiemu modulovaniu rizika expresie PD dochádza v dôsledku spolupôsobenia viacerých polymorfizmov
než ako výsledok prítomnosti len jedného z nich.
V budúcnosti by sme chceli porovnávať frekvenciu polymorfizmov hypervariabilnej
oblasti mitochondriálnej DNA aj u skupiny jedincov s ohľadom na ich vekové zloženie
a pohlavie. Po porovnaní so súborom PD pacientov očakávame signifikantnejšie rozdiely
v zastúpení jednotlivých haploskupín. Zároveň by sme chceli identifikovať konkrétne polymorfizmy, ktoré by tak mohli byť nositeľmi protektívnej resp. patogénej funkcie a tak zvyšovať alebo znižovať riziko expresie PD v slovenskej populácii.
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Záver
V predloženej práci sa venujeme genotypizacii hypervariabilných oblastí mtDNA
a analýze frekvencie haploskupín pacientov s Parkinsonovou chorobou v slovenskej
populácii. Vyhodnotením sekvenačných dát a následnou štatistickou analýzou sa nám
podarilo detekovať prítomnosť špecifických polymorfizmov na základe, ktorej sme definovali
príslušné haplo-skupiny a haplotypy asociované s Parkinsonovým ochorením, ktoré majú v
slovenskej popu-lácii možný protektívny účinok (U, UK, U4+ U5b+ K). Starodávne
polymorfizmy mtDNA prítomné v kontrolných oblastiach sa tak podieľajú na modulácii
rizika expresie PD u slo-venských pacientov.
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Úloha BER a NHEJ v toxicite a mutagenite seleničitanu sodného u S. cerevisiae
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Úvod a formulácia cieľa
Selén (Se) je esenciálny stopový prvok vo výžive človeka. Je nevyhnutný pre mnohé
fyziologické

procesy,

vrátane

ochrany

bunky

pred

poškodením.

V mnohých

epidemiologických štúdiách bol dokázaný jeho chemopreventívny účinok na rôzne typy
rakoviny (zhrnuté v [1]). Niektoré formy Se môžu byť toxické pri vysokých dávkach, avšak
mechanizmy toxicity neboli doposiaľ úplne objasnené.
Oprava DNA je potrebná na udržanie stability genómu. Denne v ľudských bunkách
vznikne 104-106 poškodení v DNA [2], ktoré, ak by neboli odstránené, by mohli viesť
k zavedeniu mutácie do DNA. Okrem vplyvom vonkajšieho prostredia môžu poškodia
vznikať aj endogénne, a to v dôsledku metabolizmu kyslíka v mitochondriách [3].
Najčastejším endogénnym poškodením je oxidačné poškodenie DNA [4]. Oxidačné
poškodenia báz sú opravované hlavne vystrihnutím z DNA a následným zaplnením medzery v
procese bázovej excíznej opravy (BER), kým dvojvláknové zlomy (DSBs) v DNA sú
opravované homologickou rekombináciou (HR) alebo nehomologickým spájaním koncov
DNA (NHEJ). Zatiaľ čo u cicavcov a človeka sú oba typy opravy DSBs dôležité, s čiastočnou
prevahou NHEJ, u Saccharomyces cerevisiae je najvyužívanejšia HR [5]. Využitie kmeňov
s vyradeným určitým typom opravy umožňuje posúdiť aktivitu tejto dráhy pri vyrovnávaní sa
s poškodením indukovaným SeL.
V predošlých experimentoch sme zistili, že anorganická zlúčenina Se, seleničitan
sodný (SeL), je schopný indukovať DSBs u kvasinky S. cerevisiae. Tiež sme dokázali, že táto
zlúčenina výrazne zvyšuje frekvenciu mutácií s posunom čítacieho rámca, konkrétne 1-4 bp
delécií, v CAN1 ORF [6]. Podobné krátke delécie boli pozorované v inej práci v dôsledku
práve nepresnej opravy pomocou NHEJ [7]. Pokusy na kmeni s vyradenou HR ukázali, že
táto dráha sa vo veľmi veľkej miere podieľa na odstraňovaní toxických poškodení
indukovaných SeL [8]. Aký podieľ na oprave SeL-indukovaných poškodení však majú zvyšné
dve opravne dráhy oxidačných poškodení, BER a NHEJ?
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SeL sa vyskytuje v komerčne dostupných doplnkoch výživy, čo umocňuje potrebu
poznať mechanizmy toxického účinku vysokých dávok Se. Cieľom tejto práce bolo:
•

stanoviť toxicitu SeL na rôznych jednoduchých a viacnásobných mutantných kmeňoch
s vyradenými opravnými dráhami NHEJ a BER.

•

zistiť frekvenciu spontánnych a indukovaných priamych mutácií v CAN1 ORF
u týchto kmeňov.

•

analyzovať spektrum mutácií vznikajúcich po rôznych koncentráciách SeL
u štandardného kmeňa a NHEJ-defektného kmeňa v CAN1 lokuse.

•

detegovať indukciu DSBs pomocou PFGE v jednotlivých kmeňoch s poruchou opravy
DNA

Materiál a metódy
Kvasinkové kmene: Saccharomyces cerevisiae (Tab. 1)

Tab. 1: Použité kmene S. cerevisiae.

Kmeň
SJR
751
LDY1
SJR
867
LDY3

Postihnutá
opravná dráha
divý typ

Genotyp

NHEJ
BER

SJR 751 yku70∆::hphMX
SJR 751 ntg1∆::LEU2, ntg2∆::hisG, apn1∆::HIS3

BER NHEJ

SJR 751 yku70∆::hphMX, ntg1∆::LEU2, ntg2∆::hisG,
apn1∆::HIS3

MATα, ade2-101oc, his3∆200, ura3∆Nco, lys2∆Bgl, leu2-R

Stanovenie toxicity SeL v reparačne defektných kmeňoch: Kmene sme ovplyvňovali
počas 3 hod. 0-0,5 mM SeL a následne sme ich vysievali na kompletné médium (YPD). Po
5-dňovej kultivácii pri 30°C sme odčítali prežívanie.
Stanovenie frekvencie spontánnych a indukovaných priamych mutácií v CAN1 lokuse
reparačne defektných kmeňov: Bunky z predošlého experimentu sme vysievali na minimálne
YNB médium obsahujúce kanavanín (60 g/l) a vyhodnocovali sme počet vyrastených CANR
mutantov.
Analýza spektra mutácií vznikajúcich po SeL: Z 20 mutantov získaných v predošlom
kroku sme izolovali DNA, z ktorej sme následne amplifikovali CAN1 ORF pomocou PCR
a takto získaný produkt sme sekvenovali a porovnávali so štandardnou sekvenciou tohto génu
z databázy [9].
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Detekcia DSBs pomocou PFGE: Bunky sme ovplyvňovali 3 hod. v prítomnosti
0-10mM SeL a následne sme jednotlivé chromozómy bunky rozdeľovali v 1 %-nom
agarózovom géli.

Výsledky a diskusia
Toxicitu SeL sme pozorovali u všetkých kmeňov, navyše bola výraznejšia
v exponenciálnej ako v stacionárnej fáze rastu (Obr. 1). Trojitý mutant ntg1 ntg2 apn1
s vyradenou BER a štvoritý mutant yku70 ntg1 ntg2 apn1 (BER NHEJ) bol však citlivejší
k SeL ako jednoduchý yku70 (NHEJ) mutant.

Obr. 1: Toxicita SeL na pozadí BER a NHEJ opravy [10].

Frekvencia spontánnych CANR mutantov bola 42,7±1,5 pre divý typ a 20,9±0,5x10-7
pre kmeň yku70 v stacionárnej fáze rastu (Tab. 2). Pozorovaný ~50 %-ný pokles spontánnej
frekvencie po vyradení mutagénnej NHEJ opravy je v súlade s inými pozorovaniami [7].
U tohto kmeňa sme tiež zaznamenali nárast pomeru SeL-indukovaných mutácií/spontánna
hladina v oboch fázach rastu, aj keď frekvencia mutácií zostáva stále nižšia ako u divého
typu. V súlade s našimi očakávaniami a výsledkov predošlých zistení [11], kmeň
ntg1 ntg2 apn1 mal ~10-násobne vyššiu hladinu spontánnych mutácií ako divý typ.

Inaktivácia NHEJ a BER u štvoritého mutanta yku70 ntg1 ntg2 apn1 mala za následok jemný
pokles frekvencie spontánnych mutácií. Takýto zaujímavý trend sme pozorovali aj pri
mutáciách indukovaných SeL.
Tab. 2: Pomer frekvencie mutácií indukovaných SeL k spontánnej hladine [10].
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Analýzou spektra mutácií v CAN1 ORF sme chceli zistiť, či krátke delécie pozorované
v predošlej práci na štandardnom kmeni [6] vznikajú v dôsledku opracovania zlomov
pomocou NHEJ (nazvané 1 nt frameshift a iné v Tab. 3 a Tab. 4). Ako je vidno v Tab. 3,
počet takýchto mutácií u divého typu je priamo úmerný dávke SeL (3,4-násobný nárast po
0,05 mM SeL, 7,4-násobok po 0,5 mM SeL a 13,8 po 1 mM SeL [6]). Po vyradení NHEJ
(yku70) však tento typ mutácií vznikal s podobnou frekvenciou ako to bolo u buniek divého
typu (Tab. 4), čo naznačuje že tento typ opravy sa nepodieľa na tvorbe krátkych 1-4 bp delécií
po SeL.
Tab. 3: Typy spontánnych a SeL indukovaných CAN1 priamych mutácií v stacionárnej fáze u štandardného kmeňa [10].
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Tab. 4: Typy spontánnych a SeL indukovaných CAN1 priamych mutácií v stacionárnej fáze u NHEJ mutanta
(yku70) [10].

Indukcia DSBs po ovplyvnení SeL je závislá na dávke a fáze rastu buniek (Obr. 2),
výraznejšia je v exponenciálnej fáze rastu. Na základe podobného profilu všetkých
testovaných kmeňov sa zdá, že ani BER, ani NHEJ nie sú zapojené do indukcie DSBs
vplyvom SeL.

Obr. 2: Indukcia DSBs po ovplyvnení SeL v exponenciálnej (hore) a stacionárnej fáze (dole) rastu po dávkach 0, 0,005, 0,01,
0,05, 0,1, 0,5, 1, 5 a 10 mM [10].
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Záver
Ukázali sme, že kým NHEJ nezohráva takmer žiadnu úlohu v oprave toxických
poškodení DNA indukovaných SeL, bunky s poruchou v BER sú citlivé k tejto zlúčenine. SeL
pôsobí ako oxidačný činiteľ v kvasinkách tak, že indukuje tvorbu DSBs, avšak dopad NHEJ
a BER na tvorbu DSBs sa zdá byť zanedbateľný, keďže jednoduché NHEJ alebo BER, ako aj
dvojitý NHJE BER mutant vykazovali podobné množstvá zlomov v DNA. Ďalej sme zistili,
že vyradenie oboch týchto dráh nespôsobuje výraznú zmenu vo frekvencii vznikajúcich
mutácií a že NHEJ nie je zodpovedná za zvýšený počet krátkych mutácií po ovplyvnení SeL.
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Úvod a formulácia cieľa
Rod Enterovirus, patriaci do čeľade Picornaviridae, zahŕňa neobalené vírusy s kapsidom ikozaedrálnej symetrie. Ich genóm pozostáva z jednovláknovej RNA pozitívnej polarity
[1]. Molekula vírusovej RNA je dlhá okolo 7400 nukleotidov. Obsahuje 5´nekódujúcu oblasť
(5´NCR), za ňou nasleduje otvorený čítací rámec kódujúci približne 2100 aminokyselinový
polyproteín a 3´nekódujúcu oblasť(3´NCR) [2] .
Genóm kóduje sedem neštruktúrnych proteínov nevyhnutných pre replikáciu a maturáciu viriónu a štyri štruktúrne proteíny VP1, VP2, VP3, ktoré sú lokalizované na povrchu
kapsidu a VP4 lokalizovaný vo vnútri kapsidu.
Molekulárne analýzy kódujúcich a nekódujúcich oblastí viedli ku klasifikácii 68
sérotypov ľudských enterovírusov do piatich skupín, a to ľudské enterovírusy A (HEV-A),
ľudské enterovírusy B (HEV-B), ľudské enterovírusy C (HEV-C), ľudské enterovírusy D
(HEV-D) a tri sérotypy tvoria skupinu poliovírusov.
Ľudské enterovírusy môžu vyvolať široké spektrum klinických príznakov, väčšina
infekcií vyvolaných týmito vírusmi prebieha asymptomaticky alebo len s miernymi
príznakmi. V niektorých prípadoch však môžu enterovírusy vyvolať vážne klinické príznaky,
obzvlášť u novorodencov a imunokompromitovaných pacientov. Medzi najvýznamnejšie
ochorenia spôsobené enterovírusmi patria aseptická meningitída, myokarditída, vážne
novorodenecké sepsy, chabé paralýzy[1,3]. Enterovírusy sú spájané so vznikom chronických
ochorení, akými sú napríklad dilatačná kardiomyopatia alebo môžu byť jedným z faktorov
ovplyvňujúcich vznik diabetu prvého typu [3].
Enterovírusové infekcie počas gravidity môžu byť príčinou rozmanitých kongenitálnych anomálií, mŕtvonarodených plodov, či potratov [5], môžu tiež vyvolávať vážne, v niektorých prípadoch až fatálne končiace ochorenia novorodencov [6].
Séroepidemiologické štúdie podporujú hypotézu, že infekcie vyvolané enterovírusmi
sú jedným z hlavných environmentálnych spúšťačov diabetu prvého typu (T1D) a infekcie
matky počas gravidity zvyšujú riziko rozvoja T1D u detí vo veku 0-14 rokov [7].
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U enterovírusov je už dlhšie potvrdené, že vyvolávajú poškodenie β buniek Langerhansových ostrovčekov pankreasu a s tým možné klinické prepuknutie T1D, najmä u malých
detí [8].
Sérologické a PCR analýzy potvrdzujú, že infekcie týmito vírusmi sa vyskytujú častejšie u pacientov s T1D, než u zdravých jedincov. Navyše coxsackievírusy sú schopné
infikovať pankreas a boli izolované z pankreasu niektorých pacientov s T1D [9].
Mechanizmus, ktorým sú enterovírusy schopné vyvolať diabetes prvého typu, nie je
celkom objasnený. Je navrhnutých niekoľko alternatív vysvetľujúcich vírusmi indukovanú
deštrukciu Langerhansových ostrovčekov pankreasu: a) priama deštrukcia ostrovčekov pankreasu, b) „bystander“ poškodenie, c) molekulárne mimikry, d) perzistencia vírusu a e)
preruše-nie neogenézy vírusom [9].
Cieľom našej práce bolo stanovenie prevalencie protilátok proti jednotlivým sérotypom coxsackievírusov u gravidných žien a stanovenie premorenosti populácie gravidných
žien coxsackievírusovými infekciami. Na základe štvor- a viacnásobného vzostupu titra
protilátok v párových vzorkách sér sme stanovovali aktuálne (prebiehajúce alebo nedávne)
infekcie v populácii gravidných žien.
Ďalej sme zisťovali, aký má vplyv orálna infekcia coxsackievírusom B4-E2 na samice
myší infikované v jednotlivých štádiách gravidity a na ich potomstvo.

Materiál a metódy
Vírusy: Na vykonanie vírus neutralizačného testu boli použité: Coxsackievírus B1
(CVB1) kmeň Conn, Coxsackievírus B2 (CVB2) kmeň Ohio, Coxsackievírus B3 (CVB3)
kmeň Nancy, Coxsackievírus B4 (CVB4) kmeň JVB, Coxsackievírus B5 (CVB5) kmeň
Faulkner, Coxsackievírus B6 (CVB6) kmeň Schmitt, Coxsackievírus A7 (CVA7) kmeň
Parker a Coxsackievírus A9 (CVA9) kmeň Griggs.
Na experimentálnu infekciu myší bol použitý coxsackievírus B4 (CVB4) kmeň E2 –
diabetogénny kmeň.
Kultivačné médium: EMEM (Eagle´s minimum essential medium), 2% fetálne bovinné sérum, HEPES (4-2-hydroxyetyl-1-piperazínetansulfonová kyselina), penicilín (PNC)
100U/ml a streptomycín (STM) 100U/ml.
Vírus neutralizačný test: V párových vzorkách sér gravidných žien boli stanovené
titre protilátok proti coxsackievírusom B1-6, A7 a A9.
Vírus neutralizačný test bol vykonaný podľa Gauntt et al., 1979 [10].
Orálna infekcia: Na experimentálnu infekciu boli použité myši CD-1. Samičky
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určené na množenie boli klasifikované do štyroch skupín na základe štádia gravidity, ktoré
bolo určované podľa prítomnosti spermiovej zátky a narastujúcej váhy.
V dvoch skupinách bola vždy jedna samička infikovaná v prvom, jedna v druhom
a jedna v treťom týždni gravidity. Infekčná dávka 1 x 107 TCID50 bola podaná v 0,5 ml
suspenzii vírusu CVB4-E2. V ďalších dvoch skupinách, ktoré slúžili ako kontrola, bolo
myšiam v jednotlivých štádiách gravidity podávané PBS.
Samice, určené na rozmnožovanie boli pitvané po pôrode, na 102. deň p infekcii (p.i.).
Mladé myši, infikované vo veku 25 dní, boli pitvané na 5. deň p.i. Pri pitve boli odoberané
srdce a pankreas, z ktorých časť bola zmrazená na -80°C a časť bola fixovaná vo formalíne.
Izolácia RNA: RNA bola izolovaná z pripravených orgánových suspenzií pomocou
izolačného kitu RNA Mini Kit (Invitrogen).
PCR (polymerázová reťazová reakcia): Sekvencie EV-špecifických primerov pre
PCR boli cielené na 5´nekódujúce oblasti genómu enterovírusov.
Primery pre reakciu reverznej transkripcie (RT) (Microsynth):
p41.1 - 5´ - CAAGCACTTCTGTTTCCCCGG – 3´
p41.2 - 5´ - CACCGGATGGCCAATCCA – 3´
Primery pre reakciu nested (Microsynth):
p17.1 - 5´ - GCTAGAATTCCAGTCCTCCGGCCCCTGAATG – 3´
p17.2 - 5´ - AACAATGGATCCATTGTCACCATAAGCAGCCA – 3´
Pre reakciu reverznej transkripcie bol používaný kit SuperScript™ One-Step RT-PCR
with Platinum® Taq (Invitrogen). Reakcia reverznej transkripcie zahŕňala nasledujúce kroky:
prvý cyklus 45 min. pri 42°C, druhý cyklus inaktivácia 5 min. pri 94°C, 40 cyklov
denaturácie 1 min. pri 94°C, anelácie 1 min. pri 42°C a polymerizácie 1 min. pri 66°C, jeden
cyklus pri 68°C počas 5 min. a chladenie pri 4°C.
Pre nested reakciu bol používaný Platinum® PCR SuperMix (Invitrogen). Do nested
mixu bolo pridaných 5µl RT-PCR produktu. Nested PCR reakcia prebiehala v nasledujúcich
cykloch: prvý cyklus 5 min. pri 94°C, po ňom nasledovalo 40 cyklov denaturácie 1 min. pri
94°C, anelácie 1 min. pri 50°C a polymerizácie 1 min. pri 72°C a nakoniec chladenie pri 4°C.
Elektroforéza v agarózovom géli: Na separáciu a analýzu PCR produktov bol použitý 2% agarózový gél s etídiumbromidom (0,01%).
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Výsledky a diskusia
Vírus neutralizačným testom bola stanovená prevalencia protilátok proti jednotlivým
sérotypom coxsackievírusov u 217 gravidných žien. Proti CVB4 malo protilátky 75,12%
tehotných žien. Podľa výsledkov je druhým najčastejšie sa vyskytujúcim vírusom CVB3
(68,20%). Ďalej sú to CVA7 (66,36%), CVA9 (64,52%), CVB5 (58,06%), CVB2 (51,61%),
CVB1 (28,57%). Z vybraných sérotypov je v populácii najmenej zastúpeným CVB6. Protilátky voči nemu malo 9,68% z vyšetrených pacientov (Graf č. 1).
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Graf 1: Prevalencia protilátok proti jednotlivým sérotypom coxsackievírusov
u gravidných žien v % (217 pacientov)
Z našej štúdie premorenosti coxsackievírusovými infekciami vyplýva, že 25,35% z pozorovaných žien sa už stretlo s piatimi z vybraných sérotypov coxsackievírusov. Voči všetkým z pozorovaných sérotypov coxsackievírusov (8 sérotypov) malo protilátky 1,84% vyšetrených pacientiek. 2,3% gravidných žien nemalo protilátky voči žiadnemu z vybraných sérotypov coxsackievírusov. 18,89% gravidných žien malo protilátky voči šiestim sérotypom
coxsackievírusov. Voči trom alebo štyrom sérotypom malo protilátky 13,82% žien. 10,14%
gravidných žien malo protilátky voči dvom, 7,83% žien voči jednému a 5,99% vyšetrených
vzoriek krvných sér malo protilátky voči siedmym z vybraných sérotypov coxsackievírusov
(Graf č. 2).
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Graf 2: Premorenosť populácie gravidných žien coxsackievírusmi.
U 34 z 217 (15,67%) vyšetrených gravidných žien bola zaznamenaná aktuálna (prebiehajúca alebo nedávna) infekcia, ktorej markerom bol štvor- a viacnásobný vzostup titra protilátok v párových vzorkách.
Experimentálna štúdia na zistenie vplyvu coxsackievírusu B4-E2 na priebeh gravidity
a potomstvo ukázala, že u kontrolnej skupiny myší, ktorej bolo podané PBS, prebiehala gravidita normálne, samice priberali na váhe a vrhli 14-17 mláďat, samice infikované s CVB4-E2
v prvom a treťom týždni normálne priberali na váhe a vrhli 12 až 16 mláďat.
Rozdiely boli pozorované u myší infikovaných s CVB4-E2 v druhom týždni gravidity
v porovnaní s kontrolnými myšami a myšami infikovanými vírusom v prvom a treťom týždni
gravidity. U jednej zo samíc bol od siedmeho dňa p.i. pozorovaný mierny úbytok na váhe a na
desiaty deň došlo k náhlej strate váhy (9,61 g), kedy došlo k potratu. Druhá samica vrhla osem
mláďat
PCR analýza sŕdc a pankreasov všetkých samíc (pitva na 102. deň p.i.) ukázala, že ani
jedna z kontrolných samíc, teda samíc, ktorým bolo podané PBS, nebola pozitívna na
enterovírusovú nukleovú kyselinu.
Negatívne boli taktiež samice infikované v prvom a treťom týždni tehotenstva a samica infikovaná v druhom týždni, ktorá normálne porodila. U týchto myší pravdepodobne došlo
k samovoľnému uzdraveniu.
V srdci i pankrease samice, u ktorej došlo k potratu, bola prostredníctvom PCR
analýzy dokázaná prítomnosť enterovírusovej nukleovej kyseliny.
Mladé myši infikovaných matiek boli rozdelené do troch skupín. Na 25.deň po narodení bolo prvej skupine podané PBS. Druhá skupina bola na 25.deň orálne infikovaná vírusom.
Tretiu skupinu tvorili myši určené na pozorovanie.
Všetkým kontrolným, aj vírusom infikovaným myšiam boli na 5. deň p.i. pitvou
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odobrané srdce a pankreas.
Prostredníctvom PCR bola zistená prítomnosť vírusu vo všetkých odobratých orgánoch mladých myší infikovaných s CVB4-E2. Prítomnosť vírusu dokazovala nukleová
kyselina nachádzajúca sa v týchto orgánoch.
Nukleová kyselina enterovírusov bola taktiež dokázaná v niektorých orgánoch mladých myší, ktorých matky boli infikované vírusom, no im bolo podané len PBS.

Záver
Naše výsledky ukazujú, že je možný prenos CVB4-E2 z matky na dieťa počas gravidity a jeho perzistencia v infikovaných orgánoch. Najvýraznejší vplyv na počet potomkov
a priebeh gravidity má infekcia v druhom týždni gravidity. Tiež je možné, že by takáto
infekcia mohla prispievať k samovoľnému potratu.
Zo séroepidemiologickej štúdie vyplýva, že coxsackievírusy cirkulujú v populácii gravidných žien, najčastejším je pritom CVB4.
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Charakterizácia N-koncovej domény replikačného proteínu gp43 korynefága BFK20
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Úvod a formulácia cieľa
Baktérie z čeľade Corynebacteriaceae patria medzi Gram-pozitívne baktérie s vysokým obsahom GC-párov vo svojom genóme [1]. Niektoré sú patogénne a spôsobujú ťažké
ochorenia (Corynebacterium diphtheriae – pôvodca záškrtu), iné, nepatogénne, sa využívajú
na priemyselnú produkciu aminokyselín. Medzi najvýznamnejších biotechnologických
producentov patria Corynebacterium glutamicum a Brevibacterium flavum [2], ktoré sa
používajú pri tvorbe L-glutamátu, treonínu, L-lyzínu, fenylalanínu, glutamínu, arginínu,
tryptofánu, izoleucínu a histidínu.
Lytický fág BFK20 je prvým korynefágom s kompletne osekvenovaným genómom
[3]. Jeho výlučným hostiteľom je kmeň Brevibacterium flavum CCM 251, produkujúci Llyzín [4]. Hlavným impulzom pre štúdium a analýzu jeho genómu bola snaha o vytvorenie
obranného mechanizmu, ktorý by zabránil jeho šíreniu v priemyselných kultúrach a tým aj
významným ekonomickým stratám.
Po zistení sekvencie a bioinformatickej analýze DNA korynefága BFK20 sa pristúpilo
k experimentálnemu testovaniu vybraných predpokladaných proteínov. Centrom záujmu sa
stali lytické a replikačné proteíny. Cieľom analýzy replikačných proteínov (gp29 – gp46) je
objasnenie ich úlohy pri replikácii, ako aj zistenie typu replikačného mechanizmu BFK20.
Jeden z najväčších proteínov tejto skupiny, gp43, je multifunkčný replikačný proteín, schopný
vykonávať viacero aktivít. Jeho N-terminálna časť nesie motívy pre málo známu prim/pol
doménu, ktorá zodpovedá za primázovú a polymerázovú aktivitu. Na C-terminálnej časti boli
popísané sekvenčné motívy charakteristické pre replikatívne helikázy rodiny F4.
V predloženej práci experimentálne charakterizujeme N-koncovú doménu gp43, ktorá
má predpokladanú primázovú aktivitu.
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Materiál a metódy
Príprava konštruktu: Na prípravu delečného derivátu pET28-43N s klonovanou Nkoncovou doménou proteínu gp43 sme použili konštrukt pET28-43 (nesie ORF43 (Obr. 1) z
genómu BFK20 klonovaný do vektora pET28a+ s využitím restrikčných miest EcoRI a SalI),
ktorý sme štiepili restrikčnou endonukleázou XhoI (NEB). Po preparatívnej elektroforéze v
0,8% agarózovom géli v tlmivom roztoku TAE (40 mmol.l-1 Tris-kyselina octová pH 8.0,
1mmol-1 EDTA) sme izolovali fragment DNA s dĺžkou 6479bp, tvorený pET28a+ (5369bp) +
N-koncovou sekvenciou OFR43 (prvých 1110bp).

Obr. 1: Restrikčná mapa génu ORF43 (2949bp) so zvýrazneným restrikčným
miestom použitým
pri tvorbe delčného derivátu gp43N.
Nadexpresia: Transformanty v bunkách E. coli XL1 Blue sme selektovali na LuriaBertani (LB) médiu s kanamycínom (100µl/ml). Z nich izolované plazmidy sme podrobili
restrikčnej analýze štiepením BamHI a XbaI v kombinácii s XhoI (NEB). Správne
rekombinanty sme použili na transformáciu buniek E. coli BL21 (DE3).. Transformanty boli
preočkované z nočného inokula do tekutého LB média, kultivované pri 37°C za stáleho
trepania kým nedosiahli OD (A600) = 0,5. Expresia bola indukovaná pridaním 0,5mmol.l-1
IPTG (izopropyl-β-D-1-tiogalaktopyranozid) pri 37°C počas 3 hodín na rotačnej trepačke.
Exprimovaný proteín bol syntetizovaný s histidínovou kotvou na N aj C konci.
Purifikácia: Nadprodukované proteíny sme purifikovali pomocou afinitnej chromatografie na kobaltovej alebo niklovej kolónke (Sigma HIS-Select Nikel Affinity Gel, CN
P6611, HIS-Select Cobalt Affinity Gel, CN H8162) pri teplote 2-8°C podľa protokolu
(III.A).
Väzba na DNA: pripravili sme reakčné zmesi s objemom 20µl, ktoré obsahovali:
ssDNA (φX174 75nmol.l-1) alebo dsDNA (pBluescript SK 15nmol.l-1) a rôzne koncentrácie
gp43N (1,5; 5; 10; 20µmol.l-1) alebo 20µmol.l-1 BSA, v prípade negatívnej kontroly,
v tlmivom roztoku TAE.. Väzobná reakcia prebiehala 15min pri 30°C. Zmenu mobility DNA
sme sledovali na 0,6% agarózovom géli pri napätí 3,6V/cm. Gél sme farbili 15 min roztokom
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etídium bromidu s výslednou koncentráciou 1µl/ml gélu a DNA s naviazaným proteínom sme
vizualizovali pomocou UV žiarenia.
Primázová a DNA syntetizujúca reakcia: Reakčné zmesi s objemom 10 µl obsahovali: 40mmol.l-1 Tris-HCl, pH=7,5; 10mmol.l-1 MgCl2; 1mmol.l-1 ditiotreitol; 200µmol.l-1
každého z NTP alebo dNTP; 150nmol.l-1 ssDNA (φX174) a rôzne koncentrácie gp43N.
Primázová reakcia prebiehala 20min pri 37°C. Potom sme do reakcie pridali 0,5µl zmesi
dNTP s dUTP značeným digoxigenínom (PCR DIG Labeling Mixplus, CN 11 835 289 910,
Roche) a do niektorých reakcií po 1U Klenowho fragmentu DNA polymerázy. Polymerizačná
reakcia prebiehala obvykle 2h pri 37°C. Na nitrocelulózovu membránu sme naniesli po 5µl
reakčných zmesí, ktoré sme potom zafixovali UV žiarením (900x100µJ/cm2) a vizualizovali
podľa protokolu (DIG DNA Labeling and Detection Kit, CN 1 093 657, Roche).

Výsledky a diskusia
Delečný derivát gp43N, predstavuje N-koncovú doménu replikačného proteínu gp43,
ktorú tvorí prvých 370 aminokyselín. Indukciou T7 promótora, pod kontrolou ktorého sa
skrátený fragment ORF43 nachádza, sme nadprodukovali proteín s molekulovou hmotnosťou
45kDa. Z bunkového lyzátu sme ho purifikovali afinitnou chromatografiou na kobaltovej a
niklovej kolónke. Totožnosť proteínu sme potvrdili Western blot analýzou (Obr. 2) s
protilátkou proti histidínovej kotve.

Obr. 2: Western blot. Dôkaz prítomnosti histidínovej kotvy na nadprodukovanom proteíne
imunodetekciou. Dráhy: 1. štandard (Fermentas, #SM0671), 2. bunkový lyzát, 3. supernatant
po centrifugácii lyzovaných buniek, 4. a 5. purifikovaný gp43N.
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N-koncovú doménu bakteriálne primázy často využívajú na väzbu s molekulou DNA.
DNA väzobnú aktivitu sme u gp43N sledovali na základe zmeny pohyblivosti DNA v 0,6%
agarózovom géli. Pohyblivosť DNA sa menila v závislosti od koncentrácie proteínu aj druhu
DNA (obr. 3). Dokázali sme, že gp43N sa silnejšie viaže na dvojvláknovú DNA v
linearizovanom alebo kruhovom stave, ako na jednovláknovú DNA. Zníženie pohyblivosti
DNA sa zvyšovalo spolu s koncentráciou proteínu.
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Obr. 3: DNA väzobná reakcia. Zmena pohyblivosti DNA v agarózovom géli v prítomnosti
gp43N.
1: štandard λ/Mlu; 2.v reakčnej zmesi je ssDNA bez proteínu, 3-6 reakčná zmes obsahuje
ssDNA a stúpajúcu koncentráciu gp43N: 3. 5µ mol.l-1, 4. 10µ mol.l-1, 5. 20uM, 6. 40µ mol.l-1;
7:20µ mol.l-1 gp43N bez ssDNA;
8: ssDNA a 20µ mol.l-1 BSA; 9 dsDNA bez proteínu, 10-13 obsahujú dsDNA a stúpajúcu
koncentráciu gp43N: 10. 1,5µ mol.l-1, 11. 5µ mol.l-1, 12. 10µmol.l-1, 13. 20µ mol.l-1, 14. 20µ
mol.l-1 gp43N bez dsDNA,
15. dsDNA a 20µ mol.l-1 BSA, 16. štandard λ/Mlu.
Bioinformatická analýza naznačila na gp43N prítomnosť prim/pol domény, ktorá má
primázovú a polymerázovú aktivitu. Pre experimentálne potvrdenie primázovej aktivity sme
pripravili reakciu, v ktorej dochádzalo po pridaní gp43N k polymerizácii DNA aj bez
prítomnosti primérov. Tým sme dokázali, že N-koncová doména má primázovú aktivitu.
DNA polymerizačnú reakciu sme pozorovali v prítomnosti aj v neprítomnosti Klenowho
fragmentu, čím sme dokázali aj DNA syntetizujúcu aktivitu proteínu gp43N.
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Obr. 4: Primázová reakcia. Intenzita purpurového sfarbenia zodpovedá množstvu
inkorporovaného značeného dUTP pri syntéze DNA. Horný riadok: závislosť rýchlosti
syntézy DNA na koncentrácii gp43N (v µg/µl),
počas 120 minútovej reakcie. Spodný riadok: závislosť množstva nasyntetizovanej DNA
v čase (v min)
pri konštantnom množstve proteínu 0,5µg/µl.
Záver
Vytvorili sme delečný derivát génu ORF43 z genómu korynefága BFK20. Gp43N sme
nadprodukovali v systéme pET, izolovali a purifikovali pomocou afinitnej chromatografie.
Následne sme overili výsledky bioinformatickej analýzy a dokázali primázovú a DNA
syntetizujúcu aktivitu lokalizovanú na N-terminálnej časti proteínu gp43.
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Analýza dynamiky jadrových telomér kvasinky Yarrowia lipolytica
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Úvod a formulácia cieľa
Teloméry sú nukleoproteínové komplexy nachádzajúca sa na koncoch lineárnych
chromozómov eukaryotických organizmov. Ich hlavnou úlohou je ochrana týchto koncov
pred nukleolytickou degradáciou a ďalšími nežiaducimi reakciami. Taktiež je známe, že sa
zúčastňujú procesov segregácie chromozómov v priebehu mitotického a meiotického delenia
buniek [1, 2]. Telomerická sekvencia pozostáva u väčšiny organizmov z krátkych, tandemovo
sa opakujúcich repetícií, pre ktoré je charakteristický všeobecný vzorec (d[T/A]1-4dG1-8).
Vlákno s orientáciou 5’→3’ je bohaté na guanín a vytvára na konci chromozómu
jednovláknové prečnievanie. Dĺžka telomér je veľmi variabilná. Pohybuje sa od niekoľko
desiatok bázových párov u nálevníkov, až po stovky kilobáz v prípade telomér rastlín [3].
Za de novo syntézu telomerických repetícií zodpovedá enzým telomeráza, ktorý sa
skladá z dvoch podjednotiek. Prvou z nich je telomerázová RNA (TER – telomerase RNA),
druhou je katalytická proteínová podjednotka telomerázy (TERT – telomerase reverse
transcriptase). Pre molekulu TER je charakteristická prítomnosť templátovej sekvencie, na

základe ktorej sú telomerické repetície syntetizované [4]. V prípade, že telomeráza nie je
schopná plniť svoju funkciu, dochádza v procese replikácie DNA k postupnej strate telomér,
čo následne vedie k zastaveniu bunkového delenia (tzv. senescencii) a bunkovej smrti [5].
U kvasinky Y. lipolytica, ktorá je naším modelovým organizmom, sa nám v priebehu
predchádzajúcich experimentov podarilo pripraviť mutanty v géne, kódujúcom katalytickú
podjednotku telomerázy (YlEST2) [6]. Prvým cieľom našej práce bolo zistiť dôsledky straty
aktivity tohto enzýmu na fenotyp a dynamiku rastu Y. lipolytica.
Okrem YlEST2 génu sme u kvasinky Y. lipolytica identifikovali ďalšie tri gény,
kódujúce proteíny s potenciálnou funkciou v údržbe telomér. Otvorené čítacie rámce
YALI0D10923g a YALI0B18018g boli identifikované na základe in silico analýzy. Prvý ORF

kóduje proteín (nazvaný Tay1 – telomere associated in Yarrowia) homologický s ľudskými
telomerickými proteínmi TRF1 a TRF2. Druhý ORF kóduje proteín, ktorý sme nazvali Tbf1,
a je homológom telomerického proteínu Tbf1 kvasinky Schizosaccharomyces pombe.
Posledný

otvorený

čítací

rámec

YALI0C23947g
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bol

identifikovaný

na

základe

monohybridného skríningu genómovej knižnice Y. lipolytica a ním kódovaný proteín je
homológom proteínu Sec17 Saccharomyces cerevisiae [7]. Ďalším cieľom práce bolo zistiť, či
sa niektorý z proteínov, kódovaných týmito génmi viaže na telomerickú sekvenciu Y.
lipolytica.

Materiál a metódy
Sledovanie rastu ∆est2 mutantov Y. lipolytica. Bunky Y. lipolytica (štandardný kmeň
E129 a mutanty č. 3, 4, 7, 10, 14, 15 získané v predchádzajúcich experimentoch) sme nechali
cez noc rozrásť v tekutom YPD médiu a na druhý deň sme z tejto kultúry zaočkovali 5 . 105
b/ml do nového 15 ml YPD média. Po 24 hodinách sme počítaním v Bürkerovej komôrke
určili koncentráciu buniek a z týchto kultúr sme zaočkovali čerstvé 15 ml YPD médiá. Tento
postup sme opakovali 10x.
Monohybridný skríning. Na monohybridný skríning bol použitý komerčne dostupný
kit - BD MatchmakerTM Library Constructing & Screening Kit od firmy Clontech. Otvorené
čítacie rámce (ORF) YALI0D10923g, YALI0B18018g a YALI0C23947g boli amplifikované
z genómovej DNA Y. lipolytica prostredníctvom PCR. Každý z týchto génov bol následne
vnesený do vektora pGADT7-Rec2, pričom vo výsledných konštruktoch sa gény nachádzali
vo fúzii s GAL4 aktivačnou doménou. Týmto spôsobom sme pripravili vektory
pGADT7/TAY1, pGADT7/TBF1 a pGADT7/SEC17. Následne bola do vektora pHIS2
vnesená telomerická sekvencia Y. lipolytica (5’-GGGTTAGTCA-3’) o dĺžke 10
telomerických repetícií v sense, ako aj antisense orientácii (vektory pHIS/Yltel sense a
pHIS2/Yltel antisense). Takto pripravené vektory boli následne kotransformované do buniek
S. cerevisiae v kombináciách uvedených v tabuľke 1.

Tab. 1: Kotransformácie vektorov pGADT7-Rec2 a pHIS2.
pGADT7-Rec2
pGADT7/TAY1
pGADT7/TAY1
pGADT7/TBF1
pGADT7/TBF1
pGADT7/SEC17
pGADT7/SEC17

pHIS2
pHIS/Yltel antisense
pHIS/Yltel sense
pHIS/Yltel antisense
pHIS/Yltel sense
pHIS/Yltel antisense
pHIS/Yltel sense

Ako pozitívna kontrola bol použitý plazmid pHIS/p53, obsahujúci DNA väzobnú
sekvenciu pre proteín p53, kotransformovaný spolu s vektorom pGADT7/p53, obsahujúcim
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otvorený čítací rámec génu pre p53 proteín. Ako negatívna kontrola bol použitý prázdny
pHIS2 plazmid, bez DNA väzobnej sekvencie, kotransformovaný spolu s vektorom
pGADT7/p53, alebo s vektormi pGADT7/TAY1, pGADT7/TBF1 a pGADT7/SEC17.
Transformanty boli selektované na minimálnom médiu bez leucínu a tryptofánu (obr.2). Pre
uskutočnenie samotného experimentu boli následne vysiate na minimálne médiá bez leucínu,
tryptofánu a histidínu, s prídavkom 3-amino triazolu (koncentrácia 275 mM).

Výsledky a diskusia
V priebehu našich predchádzajúcich experimentov sme pripravili mutantov Y.
lipolytica v géne, kódujúcom katalytickú podjednotku telomerázy tohto organizmu (YlEST2).

V priebehu pasážovania sme u týchto mutantov zistili spomalený rast na pevných médiách, čo
bol pravdepodobne dôsledok zníženej viability buniek defektných v telomeráze, v porovnaní
s bunkami štandardného kmeňa [6]. Za účelom podrobnejšej analýzy týchto rastových
rozdielov, sme v priebehu desiatich pasáží sledovali rast mutantov, ako aj štandardného
kmeňa, v tekutých médiách (obr.1). Okrem mutanta č. 4, je u všetkých mutantov štandardná
alela EST2 génu nahradená dizrupčnou kazetou. U mutanta č. 4 došlo k nehomologickej
integrácii dizrupčnej kazety, v dôsledku čoho sa v genóme tohto mutanta stále nachádza
štandardná alela EST2 génu. Na základe získaných výsledkov je zrejmé, že rast mutantov je
v porovnaní so štandardným kmeňom spomalený, čo potvrdzuje naše predchádzajúce
pozorovania. Rýchlosť rastu mutanta č. 4 je podobná rýchlosti rastu štandardného kmeňa, čo
je spôsobené práve prítomnosťou štandardnej alely génu EST2 v genóme.
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Obr. 1: Grafické znázornenie priemerného množstva buniek (os y) získaného počas
pasážovania ∆est2 mutantov Y. lipolytica (os x).
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Okrem YlEST2 génu sme u kvasinky Y. lipolytica identifikovali ďalšie tri ORF,
kódujúce proteíny s potenciálnou funkciou v údržbe telomér. Otvorené čítacie rámce
YALI0D10923g a YALI0B18018g boli identifikované na základe in silico analýzy. Prvý ORF

kóduje proteín (nazvaný Tay1 – telomere associated in Yarrowia) homologický s ľudskými
telomerickými proteínmi TRF1 a TRF2. Druhý ORF kóduje proteín, ktorý sme nazvali Tbf1,
a je homológom telomerického proteínu Tbf1 kvasinky S. pombe. Posledný otvorený čítací
rámec YALI0C23947g bol identifikovaný na základe monohybridného skríningu genómovej
knižnice Y. lipolytica a ním kódovaný proteín je homológom proteínu Sec17 S. cerevisiae [7].

Obr. 2: Zisťovanie interakcie medzi fúznym proteínom, exprimovaným z plazmidu
pGADT7-Rec2, s telomerickou sekvenciou prítomnou na plazmide pHIS2. Táto interakcia
spustila expresiu reportérového génu HIS3, nachádzajúceho sa na plazmide pHIS2.
Na určenie, či sa niektorý z proteínov, kódovaných týmito ORF, viaže na telomerickú
sekvenciu Y. lipolytica, sme sa rozhodli použiť monohybridný skríning. Skúmané otvorené
čítacie rámce YALI0D10923g, YALI0B18018g a YALI0C23947g sme vložili do vektora
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pGADT7-Rec2, pričom vo výsledných konštruktoch sa tieto gény nachádzali vo fúzii s GAL4
aktivačnou doménou. Zároveň sme do vektora pHIS2 vniesli telomerickú sekvencia Y.
lipolytica (5’-GGGTTAGTCA-3’) o dĺžke 10 telomerických repetícií. Takto pripravené

vektory boli následne kotransformované do buniek S. cerevisiae v kombináciách uvedených
v tabuľke 1. Za predpokladu, že dochádzalo k väzbe medzi fúznym proteínom,
exprimovaným z plazmidu pGADT7-Rec2, a telomerickou sekvenciou na plazmide pHIS2,
došlo k indukcii expresie reportérového génu HIS3 (obr.2). Takéto bunky bolo následne
možné odlíšiť na základe prototrofie na histidín.
Konštrukt pGADT7/TAY1 sa nám do buniek S. cerevisiae nepodarilo transformovať,
pričom dôvodom je pravdepodobne toxicita ním kódovaného proteínu pre bunku. Proteíny
Sec17 (obr.3) a Tbf1 sa na telomerickú sekvenciu Y. lipolytica pravdepodobne neviažu, keďže
intenzita rastu týchto transformantov bola porovnateľná s negatívnou kontrolou. V prípade
Sec17 bol takýto výsledok v súlade s našim očakávaním, keďže tento proteín je homológom
proteínu,

ktorý

sa

u

S.

cerevisiae

zúčastňuje

vezikulárneho

transporu

medzi

endoplazmatickým retikulom a Golgiho aparátom, a údržby telomér sa nezúčastňuje.

Obr. 3: Výsledky zisťovania DNA-proteínovej interakcie pre ORF YALI0C23947g, kódujúci
homológ proteínu Sec17 S. cerevisiae. Nad obrázkom sa nachádzajú informácie o počte
vysiatych buniek. Na pravej strane obrázku sa nachádzajú informácie o väzobných DNA
sekvenciách prítomných vo vektore pHIS2 (stĺpec označený "pHIS2") a informácie o ORF
prítomných vo vektore pGADT7-Rec2 (stĺpec označený "pGADT7-Rec2"). Vidíme, že rast
negatívnej kontroly (riadky 4 a 5) je porovnateľný s rastom testovaných plazmidov (riadky 1 a
2), na rozdiel od pozitívnej kontroly (riadok 3), ktorej rast je intenzívnejší.
Záver
V našej práci sme sledovali rast buniek Y. lipolytica mutantných v telomeráze a zistili
sme, že ich rast je v porovnaní zo štandardným kmeňom spomalený. Napriek pomalšiemu
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rastu sme však u mutantov nepozorovali senescenčný fenotyp, ktorý obyčajne charakterizuje
bunky s nefunkčnou telomerázou.
V rámci štúdia dynamiky telomér sme v genóme Y. lipolytica taktiež identifikovali tri
otvorené čítacie rámce, kódujúce proteíny s potenciálnou funkciou v údržbe telomér.
Prostredníctvom monohybridného skríningu sme zisťovali, či sa tieto proteíny viažu na
telomerickú sekvenciu Y. lipolytica. Naše doterajšie výsledky naznačujú, že proteín Tay1 je
pre bunky S. cerevisiae prevdepodobne letálny, a že proteíny Tbf1 a Sec17 sa na teloméry Y.
lipolytica neviažu.
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Taxonomické zaradenie pšenice Kamut
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Úvod a formulácia cieľa
Obilnina zvaná Kamut patrí medzi pšenice, známa je pod prezývkou „pšenica kráľa
Tuta“. Tento názov je opodstatnený, Kamut bola totiž zo začiatku považovaná za zabudnutú
plodinu „znovuobjavenú“ v jednej z egyptských hrobiek. Samotné slovo „Kamut“ pochádza
zo staroegyptského jazyka a znamená „pšenica“. Legenda o oživení mŕtvej odrody však nie je
celkom pravdivá. Tento druh pšenice storočia prežíval na poliach poľnohospodárov v Egypte
a Malej Ázii, do zvyšku sveta sa však nerozšíril.
Okrem nezvyčajného pôvodu je táto dnes už hojne pestovaná plodina zaujímavá aj
svojimi vlastnosťami, ktoré sa pripisujú faktu, že dlho nepodliehala moderným spôsobom
pestovania a nedostala sa teda ani do kontaktu so syntetickými látkami používanými
v poľnohospodárstve. Kamut je rastlina vysoká v priemere 127 cm, zrno je dva až trikrát
väčšie ako býva u bežných odrôd pšenice. Obsahuje o 20 - 40% viac proteínov, má vyššie
hladiny ôsmich minerálov (z deviatich), viac lipidov a mastných kyselín a o viac ako 65%
viac aminokyselín. Vzhľadom na vysoký obsah lipidov, ktoré poskytujú viac energie ako
uhľohydráty, je Kamut popisovaný ako vysokoenergetická obilnina. Má sladkú chuť, takže
v potravinárstve poskytuje tú výhodu, že do výrobkov nie je potrebné pridávať cukor [1].
Taktiež bola dlhšie známa fáma, že u ľudí citlivých na pšenicu nespôsobuje také prudké
alergické reakcie ako ostatné odrody. Táto informácia však bola vyvrátená, zistilo sa totiž, že
Kamut vyvoláva rovnaké alergické reakcie ako Triticum durum [2]. Znamená to, že napriek
počiatočnému nadšeniu nie je pre celiatikov vhodná.
O najbližšom príbuznom „Tutovej pšenice“ sa stále vedú spory. Pôvodne bola
priradená k Triticum polonicum. Niektoré skupiny vedeckých pracovníkov ju príbuzensky
priraďujú k T. turanicum, iné k T. turgidum alebo T. durum [1].
Jednou z podmienok úspešného pestovania plodín je ich rezistencia voči patogénom.
Táto vlastnosť je geneticky podmienená tzv. génmi rezistencie (R-gény). Štúdium týchto
génov na molekulárnej úrovni napomáha rozvoju a napredovaniu šľachtiteľstva, čo okrem
iného zahŕňa aj vytváranie nových odrôd poľnohospodárskych plodín.
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Úspešne izolované a klonované R-gény pochádzajú zo pšenice (Triticum aestivum),
ryže (Oryza sativa), kukurice (Zea mays) a výskum napreduje taktiež u jačmeňa (Hordeum
vulgare). Väčšina z týchto génov kóduje proteíny skladajúce sa z centrálnej domény, ktorá

zahŕňa nukleotidové väzobné miesto (NBS), ktoré viaže ATP alebo GTP, a z C-terminálnej
domény zloženej z degenerovaných zvyškov leucín-bohatých regiónov (LRR) [3]. Tieto gény
sú nazvané aj NBS-LRR gény a tvoria superrodinu R-génov prítomnú v jednoklíčnolistových
aj dvojklíčnolistových rastlinách. NBS-LRR proteíny sa ďalej rozdeľujú na proteíny
obsahujúce TIR doménu a proteíny, v ktorých je TIR doména nahradená „coiled-coil“ (CC)
doménou.

U jednoklíčnolistových

sa

vyskytuje

len

CC-NBS-LRR

variant,

kým

u dvojklíčnolistových sú zastúpené oba varianty, TIR-NBS-LRR s vyššou frekvenciou [4].
NBS-LRR proteíny sú u obilnín zodpovedné za rozpoznanie patogénov fungálneho
a bakteriálneho pôvodu a u dvojklíčnolistových ratlín za rozpoznanie napadnutia vírusmi,
nematódami a hmyzom. V obilninách boli nájdené aj gény rezistencie, ktoré nekódujú NBSLRR proteíny (Xa21 a Xa26 u ryže, Rpg1 u jačmeňa) [5].
Gény rezistencie voči patogénom boli klonované z rôznych druhov rastlín. Porovnanie
sekvencií týchto génov preukázalo, že napriek rôznemu pôvodu sú si sekvenčne podobné.
Vzhľadom na to, že celková sekvenčná homológia medzi nimi je nízka, homológy sa nedajú
detekovať pomocou metódy RFLP. Tieto gény však obsahujú konzervované domény, ktoré
umožňujú PCR-amplifikáciu a izoláciu podobných sekvencií z rôznych druhov rastlín [6].
Táto metóda je nazvaná RGAP (resistance gene analog polymorphism) a využíva na analýzu
techniku degenerovanej PCR.
Degenerovaná PCR používa na amplifikáciu degenerované primery, čo sú
oligonukleotidy, ktoré na niekoľkých pozíciách vo svojej sekvencii obsahujú rôzne alternácie
nukleotidov alebo bázu inozín, ktorý je schopný párovať sa s ktoroukoľvek bázou. Vo
všeobecnosti sa degenerovaná PCR používa na amplifikáciu konzervovaných sekvencií
jedného alebo viacerých génov. Tieto sekvencie bývajú konzervované medzidruhovo, môžu
sa v nich však vyskytovať určité odchýlky, ktoré pri bežnej PCR zabraňujú amplifikácii.
Degenerované primery tento problém riešia vďaka tomu, že sú schopné zachytiť naraz
niekoľko podobných sekcencií. Ďalšia možnosť využitia tejto metódy je získanie
nukleotidovej sekvecie zo sekvencie aminokyselín určitého proteínu.
Výsledky získané pomocou degenerovanej PCR je možné hodnotiť elektroforeticky na
polyakrylamidovom géli (PAGE) [7] alebo na agarózovom géli [8].

Materiál a metódy
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Analyzovali sme 53 odrôd tetraploidných pšeníc:
Triticum polonicum (PLN), T. turanicum (TRN), T. turgidum (TRG), T. durum (DUR), T.
dicoccum (DIM), kamut, BVAL-21017, T. timotheevi (TIM), T. paleocolchicum (PAL), T.
dicoccoides (DCS), T. armeniacum (ARM), T. ispahanicum (ISP), T. carthlicum (CAR),
Aegilops cylindrica (divý diploidný predchodca kultúrnej pšenice)

DNA použitú na našu analýzu sme izolovali pomocou kitov Nucleospin PlantII
(Macherey Nagel), kde sme pri izolácii postupovali podľa priloženého návodu.
Pri PCR amplifikácii sme spočiatku používali kombinácie degenerovaných RGA
primerov, pre nízku reprodukovateľnosť a zlyhávanie reakcií sme však pri každej kombinácii
zamenili jeden z RGA primerov za primer odvodený z retrotranspozónov z rodiny „Klaudia“,
ktoré sú u pšenice prítomné na každom chromozómovom ramienku. Pre zaujímavosť
a overenie početných optimalizácií PCR sme jednu reakciu urobili s dvoma degenerovanými
RGA primermi. Taktiež sme odhalili jeden RGA primer, ktorý pri amplifikácii nepotrebuje
partnera a výsledky tejto reakcie sme pridali k zvyšným deviatim kombináciám. Kvôli
ďalšiemu zvýšeniu reprodukovateľnosti reakcií sme sa rozhodli používať tzv. touchdown
PCR, pri ktorej s každým cyklom klesá anelačná teplota, čo zabraňuje nešpecifickému

nasadaniu primerov. Taktiež sme pri všetkých reakciách použili tzv. hot start polymerázu
TrueStart Taq (Fermentas).
Výsledky PCR amplifikácie sme hodnotili elektroforeticky na 1,5% agarózovom géli.
Fragmenty sme separovali 2,5 h pri konštantnom napätí 100 V. Gél sme následne dofarbovali
30 min v roztoku etídium bromidu s výslednou koncentráciou 5 µg/ml. Ako štandard
molekulových hmotností sme použili 100 bp ladder.
Z výsledkov elektroforézy sme na základe prítomnosti a neprítomnosti bandov určitej
veľkosti zostavili binárnu maticu, ktorú sme zadali do programu DistAFLP a následne do
programov PHYLLIP a TreeView, ktoré nám vygenerovali výsledný fylogenetický strom. Na
zakorenenie stromu sme ako outgroup použili Aegilops cylindrica.

Výsledky a diskusia
Naše výsledky nám odhalili, že väčšina použitých primerových kombinácií odlišuje
pšenice s B genómom od tých s G genómom. Tento fakt je výrazne viditeľný na vzorkách T.
paleocolchicum a T. dicoccoides, ktoré sú pravdepodobne fylogeneticky najstaršie. Medzi

týmito vzorkami bola zaujímavá DCS8, ktorej profil bol odlišný od profilov ostatných T.
dicoccoides. Najvýraznejšie to je viditeľné na dvoch bandoch, čo môže byť spôsobené tým,

že ich amplifikoval len primer M1fwd1 (resp. M1rev1, retrotranspozónové primery). Našli
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sme aj polymorfizmus, ktorý je typický pre T. carthlicum a tým túto odrodu odlišuje od
ostatných. Podobný polymorfizmus sme zistili aj u T. dicoccum.
Vzorky CAR2, DCS11, ISP7, TRG8, PLN9 a DUR5 výrazne vystupovali z vetiev,
v ktorých by sme očakávali ich prítomnosť. U väčšiny z týchto vzoriek je to pravdepodobne
zapríčinené nedokonalosťami metódy, ako je nedostatočný počet primerových kombinácií,
nedokonalý markerový systém alebo nedokonale zostavená binárna matica, ktorej tvorba je
veľmi subjektívna, pretože sa tu hodnotí prítomnosť a neprítomnosť bandov určitých veľkostí.
Práve tu často vznikajú chyby, pretože často je veľmi ťažké posúdiť, do akej intenzity je
možné daný band hodnotiť ako prítomný. Ďalšími možnosťami pre vysvetlenie týchto
výsledkov sú predošlé chybné zaradenie vzoriek génovou bankou alebo fakt, že v minulosti sa
pestované pšenice voľne krížili, takže vyššie uvedené vzorky mohli vzniknúť práve skrížením
dvoch alebo viacerých genotypov.
Našim cieľom bolo pokúsiť sa taxonomicky zaradiť pšenicu Kamut. Náš najdôležitejší
výsledok je teda fakt, že Kamut sme jednoznačne zaradili medzi T. turanicum. Ako naznačuje
fylogenetický strom (obr. 1), pšenica Kamut je najpríbuznejšia práve s týmto poddruhom. Na
základe týchto výsledkov môžeme skonštatovať, že metóda RGAP je vhodná na štúdium
fylogenetických vzťahov a diverzity v rámci rodu Triticum. Pomáha tomu aj fakt, že naše
vybrané poddruhy sú si veľmi príbuzné a detekovať variabilitu medzi nimi je veľmi náročné,
ale napriek tomu sa nám ju podarilo určiť veľmi uspokojivo.
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Obr. 1: Elektroforéza PCR produktov, šípka označuje band rozlišujúci B a G genóm, výrazné
bandy sú prítomné v B genóme. Poradie vzoriek: 1 – TIM4, 2 – TIM5, 3 – PAL1, 4 – PAL3,
5 – DCS11, 6 – DCS8, 7 – DCS10, 8 – ARM6, 9 – ARM4, 10 – ARM7, 11 – ARM5, L –
štandard molekulových hmotností.
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Obr. 2: Elektroforéza PCR produktov, šípka označuje band rozlišujúci T. carthlicum. Poradie
vzoriek: 1 – ISP5, 2 – ISP7, 3 – ISP6, 4 – ISP3, 5 – ISP2, 6 – CAR5, 7 – CAR2, 8 – CAR10,
9 – CAR6, 10 – CAR1, 11 – pozitívna kontrola CAR1, 12 – PCR blank, L – štandard
molekulových hmotností.
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Obr. 3: Elektroforéza PCR produktov, šípka ukazuje dvojband u DCS8, ktorý je
pravdepodobne vytvorený retrotranspozónovým primerom.
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Obr. 4: Fylogenetický strom určujúci diverzitu a príbuzenské vzťahy v rámci rodu Triticum.
Záver
Po počiatočných problémoch a neúspechoch sa nám podarilo úspešne optimalizovať
metódu RGAP. Na základe výsledkov získaných touto metódou sme zaradili pšenicu Kamut
do poddruhu Triticum turanicum. Tieto výsledky môžu prispieť ku konečnému vzhľadu
taxonomického rozdelenia, pretože doterajšie pokusy o úspešné zaradenie tejto zaujímavej
obilniny boli sporné.
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Skúmanie účasti konexínu-43 v antiarytmických účinkoch omega-3 polynenasýtených
mastných kyselín a atorvastatínu u hypertriacylglycerolemických potkanov.
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Úvod a formulácia cieľa
Medzibunková komunikácia, tvorí základ pre neporušenú funkciu tkaniva a zohráva
dôležitú úlohu pri zabezpečovaní homeostázy mnohobunkových organizmov. Môže byť
uskutočnená rozličnými spôsobmi a cestami ako napríklad uvoľnením chemických
transmiterov, hormónov a mediátorov, ktoré po naviazaní na bunkové receptory prenášajú
signál do vnútra bunky alebo priamou medzibunkovou komunikáciou. Za priamu
medzibunkovú komunikáciu sú zodpovedné neselektívne proteínové (konexinové) kanály,
ktoré sú zabudované v nexoch [1, 2, 3, 4]. Hlavným proteínom medzibunkových kanálov
v srdci je konexín-43. Počet, veľkosť a distribúcia nexov ako aj expresia a fosforylácia
konexínu-43 sa mení za patofyziologických stavov a ochorenia srdca [1, 2, 3, 5]. Abnormality
konexínu-43 majú za následok dysfunkciu konexínových kanálov, spomalenie až blok
prenosu elektrického vzruchu. V konečnom dôsledku sa podieľajú na desynchronizácii
myokardu, čím zvyšujú citlivosť srdca k arytmiám [6, 7, 8]. Z toho vyplýva, že pre ochranu
srdca voči malígnym arytmiám a náhlej smrti je potrebné skúmať topológiu a zmeny
konexínu-43 za rôznych patofyziologických podmienok ako aj skúmať možnosti ochrany
medzibunkovej komunikácie kardioprotektívnymi látkami.
Mnohé epidemiologické a klinické štúdie [9, 10] poukazujú na kardioprotektívne a
antiarytmické účinky omega-3 polynenasýtených mastných kyselín (omega- 3 MK) a statínov.
Presné mechanizmy podieľajúce sa na antiarytmických účinkoch a priamej ochrane srdca
však nie sú doposial dostatočne objasnené.
Zaujímalo nás preto, či tieto látky ovplyvnia medzibunkovú komunikáciu v srdci
hereditárne hypertriglyceridemických potkanov. Záujem bol o to väčší, keďže pilotné štúdie
ukázali zvýšenú citlivosť týchto potkanov k život ohrozujúcim arytmiám akými sú komorové
fibrilácie, ktoré sú charakterizované úplnou desynchronizáciou buniek srdcového svalu
a následným zlyhaním funkcie srdca [11].
Materiál a metódy
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Pre experiment sme zvolili model imitujúci hypertriacylglycerolémiu u ľudí a to
hereditárne hypertriacylglycerolemického potkana (H) [12]. V pokuse boli použité samce H
potkanov vo veku 12 týždňov (n=36) a zdravé kontrolné potkany kmeňa Wistar (W) toho
istého pohlavia i veku (n=36).

Potkany boli rozdelené po dvanásť jedincov do šiestich

skupín: 1/ Wistar kontrola na štandardnej strave; 2/ Wistar s orálnou aplikáciou omega-3 MK,
(Vesteralens, Nórsko, 300 mg/kg/deň/2 mesiace); 3/ Wistar s orálnou aplikáciou atorvastatínu,
(Zentiva, Slovensko, 0.5 mg/kg/deň/2 mesiace); 4/ H kontrola na štandardnej strave; 5/ H
s orálnou aplikáciou omega-3 MK, (Vesteralens, Nórsko, 300 mg/kg/deň/2 mesiace); 6/ H
s orálnou aplikáciou atorvastatínu, (Zentiva, Slovensko, 0.5 mg/kg/deň/2 mesiace). Na konci
pokusu sa potkany zvážili, zmeral sa im tlak krvi neinvázivnou pletyzmografickou metódou,
odobrala sa im krv na stanovenie hladín cholesterolu a triacylglycerolov (TAG). Následne sa
anestezovaným zvieratám (n=36) otvoril hrudník a tkanivo z ľavej komory srdca sa použilo
na:
1. in situ detekciu lokalizácie konexínu-43 (Cx-43) pomocou imunofluorescenčnej
metódy na kryorezoch po aplikácii špecifických protilátok (Chemicon International,
Inc, USA)
2. sledovanie celkovej expresie Cx-43, jeho fosforylovanej a nefosforylovanej formy
a PKC metódou Western blotu za použitia špecifických protilátok (Zymed, San
Francisco, USA; Santa Cruz Biotechnology, Germany; Amersham Biosciences,
Anglicko).
3. Získané hodnoty boli štatisticky vyhodnotené
Druhá časť potkanov (n=36) sa použila na testovanie srdca na zistenie prahu pre vyvolanie
komorovej fibrilácie a to za použitia elektrickej stimulácie izolovaného perfundovaného srdca
podľa Langendorffa.

Výsledky a diskusia
Sledovanie biometrických parametrov ukázalo, že dospelé H samce potkanov majú
nižšiu telesnú hmotnosť (337,5 g) v porovnaní so zdravými rovnako starými W potkanmi
(402,5 g). Potvrdili sa tým už skôr publikované údaje, že tento model nie je sprevádzaný
obezitou [13]. Dvojmesačná aplikácia omega-3 MK a atorvastatínu neovplyvnila telesnú
hmotnosť ani u zdravých (426,5 g), ani u H potkanov (335,83 g). V protiklade so štúdiou
Šimko a kolektív [14], ktorá uvádza hypertrofiu srdca u H potkanov sa hmotnosť srdca (0,987
g) a ľavej komory (0,69 g) u H potkanov použitých v našich experimentoch nelíšili
v porovnaní s hmotnoťou srdca (1,11 g) a ľavej komory (0,802 g ) u W potkanov. Liečenie
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nemalo vplyv na tieto parametre. V súlade s prechádzajúcimi zisteniami [12], hladiny
celkového cholesterolu v krvnom sére boli u H potkanov (1,785 mmol/l) podobné
ako u zdravých W zvierat (1,88 mol/l). Po dvojmesačnej liečbe omega-3 MK sa hladiny
cholesterolu H potkanov signifikatne znížili (1,418 mmol/l), podobný efekt nastal aj po
dvojmesačnom užívaní atorvastatínu (1,53 mmol/l). Jedným z charakteristických znakov H
potkanov je signifikantne vyššia hladina TAG (1,051 mmol/l) v porovnaní s W (0,374
mmol/l) skupinou. Dvojmesačná suplementácia omega-3 MK a aplikácia atorvastatínu
signifikantne znížila TAG, pričom omega-3 MK znížili TAG na 0,5315 mmol/l. V skupine W
nenastali po liečbe omega-3 MK ani atorvastatínom žiadne významné rozdiely. Systolický
tlak krvi bol u H potkanov mierne, ale signifikantne vyšší (130,4 mm Hg) v porovnaní
s kontrolnou skupinou Wistar (123,4 mm Hg). U H potkanov dvojmesačné podávanie omega3 MK malo za následok signifikantné zníženie systolického tlaku krvi (118,2 mm Hg), kým
u W potkanov nedošlo k žiadnym signifikantým zmenám (123,6 mm Hg). Po dvojmesačnom
podávaní atorvastatínu sa zistilo u H potkanov signifikantný pokles systolického tlaku krvi
(116,8 mm Hg), kým v skupine W neboli spozorované žiadne signifikantné rozdiely (117,4
mm Hg). V literatúre sa uvádza, že zvýšenie krvného tlaku u H potkanov sa vyskytuje
paralelne so zvýšením TAG a prejaví sa až po 4. týždni postnatálneho vývinu. Na zvýšení
TAG sa podieľa genetická regulácia, zatiaľ čo zvýšenie krvného tlaku sa pripisuje najmä
relatívnej NO deficiencii [12]. Hypotenzné účinky omega-3 MK by sa mohli, prinajmenšom
čiastočne, vysvetliť zvýšenou tvorbu NO, ktorý má vazodilatačné účinky a tiež zvýšením
parasympatikového tonusu. Podobne pôsobia svojimi peliotropnými účinkami, ktoré sú
nezávislé od hypolipidemických, statíny [15]. Zvýšenie TAG a mierna hypertenzia u H
potkanov je sprevádzaná štrukturálnymi a funkčnými zmenami na cievach, vrátane aorty
a koronárnych artérií [16].
Zmeny v morfológii a funkcii artérií veľmi pravdepodobne súvisia s nedávno
zistenými subcellulárnymi zmenami endotelových buniek a ich komunikačných spojení ako aj
so zmenami v expresii Cx-43 [17].
Imunodetekcia Cx-43 v myokarde H potkanov odhalila výrazné zmeny v topológii Cx43 pozitívnych komunikačných spojení. Okrem koncového typu spojenia, ktoré spája susedné
kardiomyocyty v mieste interkalárnych diskov, sa vo veľkom počte vyskytovali laterálne
spojenia, ktorými sa spájajú bočne steny susedných kardiomyocytov. Okrem toho úplná
desorganizácia komunikačných spojení u H potkanov bola pozorovaná v oblastiach
s fibrózami myokardu. Naše výsledky ukázali, že ani omega-3 MK ani atorvastatín
neeliminovali (i keď sa nedá vylúčiť či nepotlačili) zmeny v distribúcii (lateralizácii) Cx-43
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pozitívnych

komunikačných

spojení.

Kvantitatívna

analýza

špecifického

imunofluorescenčného signálu však ukázala významne zvýšenie intenzity, t.j. expresie Cx-43,
ktorá veľmi pravdepodobne poukazuje na zvýšenie počtu konexínových kanálov
v komunikačných spojeniach a následne zlepšenie medzibunkovej komunikácie. Je potrebné
zdôrazniť, že abnormálna lokalizácia komunikačných spojení sa významne podieľa na
elektrofyziologických zmenách, t.j. anisotropii šírenia akčného potenciálu po myokarde [18]
Elektrofyziologické zmeny vyplývajúce so zmien v medzibunkovej komunikácii sprevádzajú
každé ochorenie srdca a znižujú jeho elektrickú stabilitu čím vytvárajú substrát pre vznik
život ohrozujúcich arytmií. Tým by sa mohla vysvetliť zvýšená citlivosť štrukturálne
remodelovaných sŕdc H potkanov s abnormálnou distribúciou Cx-43 na malígne arytmie.
Dvojmesačné podávanie omega-3 MK a atorvastatínu signifikantne zvýšilo fibrilačný prah
a tým znížilo citlivost sŕdc k život ohrozujújim komorovým fibriláciam obr. 2
Sledovanie expresie Cx-43 metódou Western blotu odhalilo, že tak u zdravých ako aj
u H potkanov sú prítomné dve formy Cx-43 a to fosforylovaná a nefosforylovaná. Výskyt
oboch foriem v srdci potkana dokumentujú mnohé štúdie, pričom u zdravých zvierat
dominuje fosforylovaná izoforma Cx-43, keďže táto je nevyhnutná pre funkciu konexínového
kanála [1]. Naše experimenty ukázali, že celková expresia Cx-43 je v myokarde ľavej komory
u H potkanov porovnateľná so zdravými W potkanmi avšak fosforylovaná izoforma Cx-43
bola signifikatne zvýšená obr. 1. Zvýšenie fosforylácie Cx-43 za patologického stavu však
nemusí znamenať vždy zlepšenie funkcie konexinových kanálov. Aplikácia tak omega-3 MK
ako aj atorvastatínu mala za následok zvýšenie expresie aj fosforylácie Cx-43 u Wistar
potkanov. V protiklade s tým v myokarde H potkanov obidve testované látky potláčali
patologickým stavom navodenú zvýšenú fosforyláciu Cx-43. Na zvýšenej fosforylácii sa
môže podieľať PKC, o ktorej je známe, že znižuje vodivosť konexinových kanálov. V našich
experimentoch sme poukazali na zvýšenú PKC v myokarde H potkanov, pričom dvojmesačné
podávanie spomínaných látok PKC signifikantne znížilo.

Na základe týchto výsledkov

usudzujeme, že omega-3 MK a atorvastatín veľmi pravdepodobne priaznivo ovplyvňujú
medzibunkovú komunikáciu u zdravých potkanov a zlepšujú (normalizujú) u H potkanov. Je
preto možné usudzovať, že priaznivé ovplyvnenie komunikačných spojení uvedenými
testovanými látkami sa podieľa na zistených antifibrilačných účinkoch u zdravých W
potkanov a zvýšenej rezistencii k malígnym arytmiám u H potkanov [6] .
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Obr. 1: Expresia fosforylovanej (P) formy Cx-43 bola signifikantne vyššia u H potkanov v porovnaní s W
potkanmi. Podávanie látok H potkanom viedlo k zníženiu expresie, kým u W skupiny k signifikantnému nárastu
expresie P formy Cx- 43
Obr. 2: Citlivosť H potkanov ku komorovým fibriláciam je signifikantne vyššia v porovnaní s W potkanmi.
Podávanie látok viedlo k zníženiu citlivosti H potksnov ku komorovým fibriláciam
H- hypertriacylglycerolemický potkan, HA- H: krmený atorvastatínom,HF H: krmený omega-3 MK,
W- Wistar potkan, WA- W: krmený atorvastatínom, WF- W: krmený omega-3 MK.
Hviezdička(*) označuje p<0,05, (**)označuje p< 0,001

Záver
Na záver je možné skonštatovať, že dosiahnuté originálne výsledky poukazujú na nové
mechanizmy kardioprotektívnych-antiarytmických účinkov omega-3 MK a atorvastatínu,
ktoré spočívajú v modulácii expresie medzibunkových konexínových kanálov. Tieto
mechanizmy podporujúce elektrickú stabilitu srdca by mohli vysvetliť (prinajmenšom
čiastočne) zvýšený fibrilačný prah ako aj v klinike dokumentované antifibrilačné účinky
a zníženie výskytu náhlej smrti u pacientov, ktorí mali vo svojom liečebnom režime omega-3
MK alebo statíny.
Cielená modulácia konexínových kanálov, zdá sa,

predstavuje jednu z ciest

v prevencii život ohrozujúcich arytmií a náhleho zlyhania srdca. Sú však potrebné ďalšíe
štúdie, ktoré by skúmali akým spôsobom omega-3 MK modulujú expresiu a/alebo
fosforyláciu Cx-43 a veľmi pravdepodobne aj génovú transkripciu v srdcovom svale.
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Synantropizácia straky čiernozobej (Pica pica, Linnaeus 1758) v mestských
podmienkach Bratislavy
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Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, katedra zoológie, Mlynská dolina B-1, 842
15 Bratislava, Slovensko, luciabakos@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
V porovnaní s minulosťou, kedy bol výskyt straky čiernozobej (Pica pica Linnaeus
1758) v mestských podmienkach Slovenska náhodný až zriedkavý, je v súčasnosti už
prirodzené počuť a vidieť populáciu straky v takto zmenených podmienkach. Na vysvetlenie
tohto javu prichádzajú dve príčiny. Prvá súvisí s častým prenasledovaním straky zo strany
človeka v minulosti a druhá s prekonávaním prirodzenej plachosti. Po prekonaní psychickej
bariéry a po prispôsobení sa rôznej ľudskej činnosti v mestách straka začína využívať toto
prostredie, pretože jej ponúka dostatočné zdroje potravy a možnosti na zahniezdenie Tento
proces má v súčasnosti vzrastajúci trend, čo sa dá dokumentovať aj samotným hniezdením
straky v centre Bratislavy.
Tematikou synantropizácie straky v slovenských mestách sa doposiaľ zaoberalo len
veľmi málo ornitológov, zatiaľ čo v zahraničných mestách je tento fenomén veľmi dobre
preskúmaný. Prvá práca, ktorá poukazuje na prenikanie straky do miest na Slovensku,
pochádza z roku 1981 [1]. Z oblasti Bratislavy sa tejto problematike venovali doposiaľ len
dve diplomové práce [2,3]. Cieľom tohto štúdia je na základe analýzy dosiahnutých
výsledkov z hniezdnej sezóny v roku 2009 a jej následným porovnaním s výsledkami od roku
1999, určiť úroveň synantropizácie straky čiernozobej a poukázať na jej vzrastajúcu
početnosť v Bratislave.

Materiál a metódy
Výskum bol založený na vizuálnom vyhľadávaní stračích hniezd v zimnom období
v mesiacoch január až február na 6 lokalitách v Bratislave (Mlynská dolina, Karlova Ves,
Staré mesto, Mlynské Nivy, Trnavské mýto, Petržalka). V nasledujúcom mesiaci, po začatí
stavby nového hniezda, sa na študovaných lokalitách dohľadali novovzniknuté hniezda.
Zároveň sa zistila výška zahniezdenia, druh, umiestnenie a výška hniezdnej dreviny. Dôležitá
časť výskumu prebiehala od druhej polovice apríla až do konca mája a spočívala
v zaznamenávaní početnosti mláďat na hniezde. Sčitovanie je možné vykonať len na fyzicky
prístupných hniezdnych drevinách za pomoci horolezeckého výstroja. Na nedostupných
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hniezdnych drevinách sa početnosť mláďat určí len priamym pozorovaním zo zeme.

Výsledky a diskusia
Počas hniezdnej sezóny v roku 2009 sme na 6 lokalitách v Bratislave nájdených 80
hniezd, z ktorých 48 hniezd bolo obsadených. V prvej práci uskutočnenej v rokoch 1999 –
2000 bolo na spomínaných plochách zistených 36 obsadených hniezd [3] a v hniezdnych
sezónach v rokoch 2004 až 2005 63 hniezd [2]. Na základe zistenej početnosti obsadených
hniezd v jednotlivých rokoch môžme poukázať na priebeh obsadzovania lokalít strakou od
roku 1999 (obr. 1).
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Obr. 1: Priebeh obsadzovania lokalít strakou v rokoch 1999 - 2009
V období výskumu mala preferencia hniezdnej dreviny kolísavý charakter.
V rozmedzí rokov 1999 – 2005 väčšina hniezd bola umiestnená na Populus sp. [2,3], zatiaľ čo
v hniezdnej sezóne v roku 2009 dominujúcou hniezdnou drevinou sa stal Acer sp. (obr. 2).
V tomto období vzrástla početnosť hniezd na Betula sp. a po prvý krát bolo zaznamenané
hniezdenie na Abies sp. a Pinus sp (obr. 3).
Vzdialenosť všetkých obsadených hniezd od zeme sa pohybovala najčastejšie
v rozmedzí 9 – 11 m. Čím sa výška zahniezdenia zväčšovala alebo zmenšovala tým klesal
počet hniezd vyskytujúcich sa v týchto vzdialenostiach od zeme (obr. 4) [2,3].
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Pre straku čiernozobú sa javí byť prínosom aj hniezdenie v blízkosti hlavnej cesty.
Najmenšia minimálna vzdialenosť bola nameraná v roku 2009 a dosiahla hodnotu len 1 m.
Existuje predpoklad, že blízkosť cesty môže predstavovať ďalší faktor, ktorý zaručuje strake
ochranu pred predátormi v mestských podmienkach.
Na základe zistených údajov od roku 1999 môžme poukázať na vzrastajúcu početnosť
hniezdnych párov straky čiernozobej v Bratislave a vzhľadom na súčasný trend sa dá
predpokladať, že jej početnosť v Bratislave bude narastať (obr. 5) [2,3].
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Obr. 5: Početnosť hniezdnych párov straky čiernozobej v Bratislave od roku 1999
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Záver
Straka čiernozobá sa prispôsobila životu v mestských podmienkach, kde jej vysoké
budovy poskytujú nielen ochranu pred predátormi, ale aj dostatočný rozhľad o zdrojoch
potravy. V tomto prostredí si najčastejšie vyberá ako hniezdnu drevinu druhy rodov Populus.
a Acer.
V súčasnosti sme svedkami prebiehajúceho procesu synantropizácie u straky
čiernozobej, ktorý je spojený s nárastom početnosti hniezdnych párov v Bratislave.
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Úvod a formulácia cieľa
Obezita je definovaná ako nadmerné nahromadenie tukového tkaniva, ktoré vzniká
najmä v dôsledku nerovnováhy medzi príjmom potravy a výdajom energie. Jej prevalencia sa
neustále celosvetovo

zvyšuje,

čo

naznačuje,

že primárnou

príčinou

obezity sú

environmentálne a behaviorálne zmeny v živote človeka [1]. Kombinácia nadmerného príjmu
vysokokalorickej potravy a sedavého životného štýlu vedie k akumulácii lipidov s následným
formovaním obrovských adipocytov, ktoré sú preplnené triacylglycerolmi. Prekrvenie
a inervácia tukového tkaniva s hypertrofovanými adipocytmi nie sú dostatočné pre udržanie
normálneho kyslíkového zásobenia a lipolytickej aktivity. Predpokladá sa, že lokálna
tkanivová hypoxia zvyšuje mieru apoptózy a nekrózy hypertrofovaných adipocytov
a stimuluje tak imunitné procesy v tukovom tkanive [2, 3]. Chronický tkanivový zápal pri
obezite spojený so zmenou sekrécie adipokínov a infiltráciou tukového tkaniva bunkami
imunitného systému (makrofágy, T-lymfocyty, NK-bunky, dendritické bunky) je považovaný
za kľúčový pri rozvoji metabolických a kardiovaskulárnych komplikácii obezity [4].
Centrálna obezita spojená s ukladaním viscerálneho (útrobného) tuku a s akumuláciou
lipidov v pečeni, kostrovom svale a v β bunkách ostrovčekov pankreasu vedie k rozvoju
metabolických komplikácií obezity [5]. Štúdie u obéznych ľudí a na zvieracích modeloch
obezity naznačujú, že zvýšenie množstva viscerálneho tuku (nie podkožného) má nepriaznivé
účinky na metabolizmus [6, 7]. Je to dané anatomickou lokalizáciou, a teda tým, že sekrečné
produkty viscerálneho tukového tkaniva - adipokíny, medziprodukty metabolizmu lipidov a
voľné mastné kyseliny uvoľňované viscerálnym tukovým tkanivom sa dostávajú priamo do
portálnej cirkulácie a môžu mať negatívny vplyv na funkciu pečene a iných periférnych
orgánov [8]. Ukázalo sa tiež, že transplantácia podkožného tuku do viscerálnej oblasti u myší
línie C57BL/6 vedie k zlepšeniu ich metabolického stavu, čo však nebolo pozorované pri
transplantácii viscerálneho (epididymálneho) tuku do viscerálnej oblasti. Tieto výsledky
naznačujú

odlišný charakter

viscerálneho

a podkožného

tukového

tkaniva (veľkosť

adipocytov, sekrécia adipokínov a regulácia lipolýzy) [9]. Viscerálne tukové tkanivo je

356

lipolyticky aktívnejšie vďaka výraznejšiemu lipolytickému účinku katecholamínov a súčasne
potlačenému antilipolytickému účinku inzulínu [10, 11].
Keďže presné molekulárne mechanizmy podieľajúce sa na odlišnom metabolickom
charaktere podkožného a viscerálneho tukového tkaniva doposiaľ neboli objasnené, porovnali
sme expresiu génov, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v regulácii diferenciácie adipocytov,
mitochondriálnej biogenézy, aktivity mitochondriálnej respirácie, oxidácie mastných kyselín,
ako aj zápalu a protizápalu v tukovom tkanive.

Materiál a metódy
Dospelé samce myší línie C57BL/6J (2 mesiace) (Charles River Laboratories,
Nemecko) boli chované v štandardných podmienkach zverinca (24 ± 0,5 °C, 12-hod. cyklus
svetlo/tma 6:00-18:00) a náhodne rozdelené do dvoch skupín rovnakej hmotnosti. Myši boli
po dobu 4 týždňov kŕmené ad libitum buď (i) štandardnou laboratórnou diétou (M1, Bonagro,
ČR) alebo (ii) vysoko-tukovou diétou, ktorej základom bol palmitát [12]. Telesná hmotnosť
a glykémia (Hitachi 911, Hitachinaka, Japonsko) boli merané pred začiatkom experimentu
a v týždňových intervaloch počas experimentu. Hladiny inzulínu v krvnom sére boli
stanovené na začiatku a na konci experimentu rádioimunologickou analýzou (Linco Research,
St. Charles, USA). Po ukončení experimentu boli myši po nočnom hladovaní odvážené,
usmrtené cervikálnou dislokáciou a následne bola odobratá vzorka krvi (sérum), viscerálny
(epididymálny) a podkožný (inguinálny) tuk. Tuky boli odvážené, časť bola použitá na
izoláciu adipocytov pomocou kolagenázy (C6885, Sigma, USA) a druhá časť zmrazená
v tekutom dusíku a uskladnená pri -70 °C. Veľkosť adipocytov bola stanovená
histomorfometricky, analýzou obrazu pomocou softvéru ImageTool 3.0 (UTHSCSA, USA).
RNA bola izolovaná metódou Chomczynski a Sacchi a purifikovaná pomocou RNeasy® Mini
Kitu (Qiagen, Nemecko). Naizolovaná RNA bola uskladnená pri -70 °C. Prepis do cDNA bol
vykonaný pomocou enzýmu 20X RT Enzyme mix (Applied Biosystems, USA). Primery boli
nadizajnované v programe Primer Express 3.0 (Applied Biosystems, USA) a expresia
vybraných génov stanovená pomocou TaqMan gene expression assays (Applied Biosystems,
USA). Q-RT-PCR merania boli vykonané pomocou prístroja RotorGene 2000 (Corbett Life
Science, Austrália). Na štandardizovanie výsledkov bol použitý RPL13A. Na hodnotenie
rozdielov medzi skupinami bol použitý Studentov t-test.

Výsledky a diskusia
Myši s diétou-navodenou obezitou sú bežným modelom používaným na výskum
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obezity. Štyri týždne vysoko-tukovej diéty mali za následok signifikantný nárast telesnej
hmotnosti (27,78 ± 0,28 g vs. 31,43 ± 0,67 g, p < 0,001), glykémie (4,35 ± 0,13 mmol/l vs.
4,85 ± 0,29 mmol/l, p < 0,05) a inzulinémie (0,66 ± 0,05 ng/ml vs. 1,19 ± 0,14 ng/ml,
p < 0,001) v porovnaní so skupinou na štandardnej diéte (obr. 1).
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Obr. 1: Zmena telesnej hmotnosti a glykémie u myší kŕmených vysoko-tukovou diétou
a u kontrol.
Vplyvom vysoko-tukovej diéty došlo k nárastu veľkosti adipocytov v podkožnom
tukovom tkanive o 16,7 ± 3,5 % (p < 0,001) a vo viscerálnom tukovom tkanive až o 24,6 ±
10,3 % (p < 0,01), pričom viscerálne adipocyty boli o 37,6 ± 11,4 % väčšie ako podkožné
(p < 0,001), čo poukazuje na výraznejšiu hypertrofiu viscerálnych adipocytov.
Adiponektín je hormón produkovaný tukovým tkanivom, ktorý ovplyvňuje množstvo
fyziologických procesov, najmä inzulínovú senzitivitu, zápal a endoteliálne funkcie [13]. Jeho
expresia bola znížená približne o 50 % v podkožných aj viscerálnych adipocytoch myší
kŕmených vysoko-tukovou diétou (tab. 2). Adiponektín svojim pôsobením na AMPK (5´AMP-aktivovaná proteín kináza) potláča produkciu glukózy v pečeni, stimuluje oxidáciu
mastných kyselín v kostrovom svale a v pečeni, zvyšuje vychytávanie glukózy a
mitochondriálnu biogenézu v kostrovom svale, čím predchádza hromadeniu lipidov
v periférnych tkanivách a rozvoju inzulínovej rezistencie [14]. Jeho znížená expresia
v adipocytoch pri obezite by mohla byť príčinou zníženej inzulínovej senzitivity a zvýšených
hladín plazmatickej glykémie nalačno. Expresia glukózového transportéra Glut4, ktorý sa
podieľa na tkanivovo špecifickej regulácii účinku inzulínu [15], bola pri kŕmení vysokotukovou diétou až 4-násobne zvýšená v podkožných adipocytoch (tab. 2).
Tab. 1: Zmena expresie génov v podkožnom a viscerálnom tukovom tkanive - obézne (n=4)
vs. kontroly (n=4)
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gén
Adiponektín
Glut4
FABP4
PGC1α
PPARγ
PPARδ
COX4i1
UCP1
UCP2
UCP3
IL-6
STAMP2

podkožné tukové tkanivo
obézne/kontroly
t-test (p)
1,53
0,34
1,92
0,14
1,47
0,33
3,44
< 0,01
1,42
0,36
2,85
< 0,01
1,26
0,47
0,08
0,10
1,35
0,40
2,45
< 0,01
2,00
0,07
6,00
< 0,001

viscerálne tukové tkanivo
obézne/kontroly
t-test (p)
0,62
0,05
1,26
0,36
0,60
0,24
1,29
0,48
0,65
0,12
1,10
0,69
0,88
0,58
3,23
0,27
1,42
0,13
1,028
0,91
1,35
0,50
2,08
< 0,01

FABP4 („fatty acid binding protein 4“) prítomný v cytoplazme adipocytov zohráva
dôležitú úlohu vo vychytávaní, transporte a metabolizme mastných kyselín a je považovaný
za marker diferenciácie adipocytov [16]. Expresia FABP4 vo viscerálnych adipocytoch bola
vplyvom vysoko-tukovej diéty znížená o 55 % (tab. 2).

Tab. 2: Zmena expresie génov v podkožných a viscerálnych adipocytoch - obézne (n=4) vs.
kontroly (n=4)

gén
Adiponektín
Glut4
FABP4
PGC1α
PPARγ
PPARδ
COX4i1
UCP1
UCP2
UCP3
IL-6
STAMP2

podkožné adipocyty
obézne/kontroly
t-test (p)
0,50
< 0,001
4,05
< 0,05
1,33
0,29
3,37
< 0,01
0,64
0,06
21,92
< 0,01
0,55
< 0,01
0,14
< 0,05
5,73
< 0,001
2,64
< 0,05
3,20
< 0,05
10,54
< 0,001

viscerálne adipocyty
obézne/kontroly
t-test (p)
0,56
< 0,01
1,30
0,66
0,45
< 0,05
0,85
0,69
0,88
0,75
3,20
< 0,01
0,52
< 0,01
1,31
0,68
1,69
< 0,05
1,43
0,36
0,53
0,07
4,38
< 0,05

PPARγ (receptor aktivovaný proliferátormi peroxizómov γ) a jeho transkripčný
koaktivátor PGC1α sa podieľajú na regulácii mitochondriálnej biogenézy, čím stimulujú
oxidáciu mastných kyselín v adipocytoch a sú markerom diferenciácie adipocytov [17].
Výrazná stimulácia expresie PGC1α v podkožnom tukovom tkanive (tab. 1) a v podkožných
adipocytoch (tab. 2) poukazuje na adaptačné zmeny podkožného tuku na nadmerný prísun

359

lipidov (stimulácia mitochondriálnej biogenézy, oxidácie mastných kyselín a diferenciácie
adipocytov), k čomu však nedochádza vo viscerálnom tuku. PPARδ je ďalším z rodiny PPAR,
ktorý stimuluje oxidáciu mastných kyselín v adipocytoch [18]. Expresia PPARδ bola vplyvom
vysoko-tukovej diéty až 22-násobne zvýšená v podkožných adipocytoch oproti 3–násobnému
zvýšeniu v adipocytoch viscerálneho tuku (tab. 2), čo naznačuje výraznejšiu adaptačnú zmenu
podkožných adipocytov spojenú pravdepodobne so stimuláciou oxidácie mastných kyselín.
Expresia COX4i1 (cytochróm c oxidáza podjednotka IV izoforma I), markera funkčnej
kapacity mitochondrií, bola v podkožných aj viscerálnych adipocytoch myší kŕmených
vysoko-tukovou diétou znížená takmer o polovicu (tab. 2). Naopak, expresia „uncoupling“
proteínov UCP2 a UCP3, ktoré sa podieľajú na odstraňovaní reaktívnych foriem kyslíka
vznikajúcich pri metabolickom strese bunky [19], bola výraznejšie zvýšená v podkožných
adipocytoch ako vo viscerálnych (tab. 2). Podarilo sa nám zachytiť aj expresiu UCP1, ktorá je
vplyvom vysoko-tukovej diéty znížená v podkožných adipocytoch (tab. 2). Interleukín 6 (IL6) je zápalový cytokín, ktorého produkcia v tukovom tkanive pri obezite je zvýšená. Len 10 %
IL-6 produkovaného v tukovom tkanive pochádza z adipocytov, zvyšok je tvorený v stromovaskulárnej frakcii tukového tkaniva. IL-6 reguluje imunitnú odpoveď, metabolizmus, rast
a diferenciáciu tkanív. Avšak jeho pôsobenie na tukové tkanivo je rozporuplné. Na jednej
strane zvyšuje vychytávanie glukózy v adipocytoch, no na druhej strane znižuje aktivitu
lipoproteínovej lipázy [20, 21]. V našom experimente sme zistili zvýšenú expresiu IL-6
v podkožných adipocytoch myší kŕmených vysoko-tukovou diétou (tab. 2). STAMP2 („six
transmembrane protein of prostate 2“) sa podieľa na regulácii zápalových a metabolických
vlastností adipocytov. Vysoko-tuková diéta a zápalový cytokín TNFα stimulujú expresiu
STAMP2 v adipocytoch. Jeho expresia je potrebná pre normálnu inzulínovú signalizáciu,
translokáciu Glut4 k plazmatickej membráne a vychytávanie glukózy [22]. Ukázali sme, že
expresia STAMP2 sa vplyvom vysoko-tukovej diéty výrazne zvyšuje najmä v podkožnom,
ale aj vo viscerálnom tukovom tkanive (tab. 1), ako aj v izolovaných adipocytoch (tab. 2).

Záver
Naše výsledky poukazujú na rozdiely v expresii medzi podkožným a viscerálnym
tukovým tkanivom. Expresia génov, ktoré kódujú proteíny a transkripčné faktory dôležité pre
diferenciáciu adipocytov, mitochondriálnu biogenézu, oxidačnú kapacitu a reguláciu
zápalových a protizápalových procesov v tukovom tkanive naznačuje, že podkožné tukové
tkanivo myší s diétou-navodenou obezitou sa správa flexibilnejšie ako viscerálne tukové
tkanivo. Vo viscerálnom tukovom tkanive nedochádza pri krátkodobom kŕmení vysoko360

tukovou

diétou

k významným

adaptačným

zmenám

(diferenciácia

adipocytov,

mitochondriálna biogenéza, protizápal), čo môže mať za následok výraznejšiu hypertrofiu
adipocytov a zníženie kapacity mitochondrií oxidovať mastné kyseliny. Neschopnosť
tukového tkaniva uskladňovať nadmerné množstvo lipidov vedie k ich hromadeniu
v periférnych orgánoch a tkanivách ako pečeň, kostrový sval a pankreas, čo vedie k narušeniu
ich funkcie a k rozvoju metabolických a kardiovaskulárnych komplikácií obezity.
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Morfológia preimaginálnych štádií hrbačky Megaselia scalaris (Loew, 1866)
Pavol Ballon
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; apis@post.sk

Úvod a formulácia cieľa
Druh Megaselia scalaris (Loew, 1866) je druh vyskytujúci sa ako v teplých, tak aj
miernych klimatických pásmach. Samičky tohto druhu je možné rozpoznať podľa krátkeho
neobyčajne zreteľného 6 tergitu [1].
Larvy tohto druhu sa vyvíjajú v širokom spektre organických materiálov zahrňujúcich
mršiny, vajcia, rozkladajúce sa rastliny a huby. Príležitostne napádajú aj gastrointestinálny
trakt, močové cesty a podobne kde spôsobujú ochorenia typu myiázy. Je možné ich nájsť aj
v nehojacich sa ranách ľudí.
Boli však dochované aj z rôznych bizarných médií ako je napríklad farba alebo krém
na topánky. Tento druh je známy hlavne preto, že napáda takmer všetky živočíchy vrátane
švábov, cvrčkov, krabov pustovníkov, jašteríc a hadov. Vyskytuje sa pri každom väčšom
zoskupení zvierat po celom svete. Ich larvy sa živia mŕtvymi, zomierajúcimi alebo zranenými
zvieratami. [2].
Jednoduchosť chovu týchto múch z nich urobila atraktívny modelový organizmus pre
genetický výskum podobný, ako Drosophila melanogaster ( Meigen, 1830) Bolo zistené, že
druh má 3 páry chromozómov, niektoré výskumy boli robené na determináciu pohlavia [3].
Cieľom práce je na základe fotografií z rastrovacieho elektrónového mikroskopu
popísať morfologické štruktúry na jednotlivých vývojových štádiách druhu Megaselia
scalaris.

Materiál a metódy
Odber vzoriek: Larvy boli odobrané z laboratórnej kolónie chovanej na Ústave
zoológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Odbery boli uskutočnené v 24 hodinových
intervaloch v 6 odberoch za sebou. Larvy boli 3 x premyté v 4 % soľnom roztoku a následne
usmrtené vo vode pri teplote 80 ºC aby došlo k denaturácii bielkovín v telách lariev
a k zachovaniu neporušených vonkajších štruktúr. Vzorky boli následne umiestnené do 70 %
etanolu a uskladnené v chladničke pri 4 ºC [4].
Príprava vzoriek pre SEM: Vzorky uskladnené v etanole boli roztriedené do skupín
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podľa jednotlivých instarov [5]. Následne boli čistené 3 – 5 minút v ultrazvukovej čističke.
Ultrazvuk umožnil odstránenie povrchových nečistôt ktoré pri usmrcovaní lariev zostali
nalepené na ich povrchu. Vzorky boli odvodnené v etanolovej rade. Zo 70 % etanolu boli
vzorky premiestnené na 2 hodiny do 96 % etanolu a potom na 1 hodinu do 100 % etanolu. Na
fixáciu

vonkajších

štruktúr

a úplné

odstránenie

vody

zo

vzoriek

bol

použitý

hexametyldisilazán (HMDS) ako náhrada k critical-point-draing. V ňom boli vzorky
umiestnené 2 x po 0.5 hodiny [6].
Larvy boli po vysušení za pomoci obojstrannej lepiacej pásky nalepené na kovové
terčíky a pokovené. Snímky boli vyhotovené rastrovacím elektrónovým mikroskopom.

Výsledky a diskusia
Rastrovacím elektrónovým mikroskopom Hitaschi s-800 sme sledovali štruktúry na
vajíčkach, larvách a kuklách. Za použitia HMDS sa

podarilo dosiahnuť výbornú

pozorovateľnosť povrchových jemných štruktúr na rozdiel od použitia iných fixačných
činidiel.
Vajíčka: sú krémovobielej farby s rozmermi od 0,24 – 1,0 mm. Majú lodičkovitý tvar
so zakriveným ventrálnym a šesťhrannou sieťovinou. Dorzálna časť je obklopená prstencom
plochých diskovitých výbežkov. V strede týchto výbežkov sa nachádzajú rady pílkovitých
štruktúr slúžiacich na uchytenie v substráte. Táto ekologická adaptácia sa nachádza u druhov,
ktoré kladú svoje vajíčka do relatívne vlhkého prostredia (obrázky č. 1,2,3,4).

Obr. 1: Laterálny pohľad na vajíčko druhu Megaselia scalaris. (S) Šesťhranná sieťovina,
(DV) Diskovité
výbežky, (PS) Pílkovité štruktúry. Mierka 176 µm.
Obr. 2: Pohľad na prednú časť vajíčka. (DV) Diskovité výbežky (PS) Pílkovité štruktúry.
Mierka 25,0 µm.
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Obr. 3: Laterálny pohľad na zadnú časť vajíčka. (S) Šesťhranná sieťovina, (DV) Diskovité
výbežky, (PS) Pílkovité štruktúry. Mierka 60 µm.
Obr. 4: Detailný pohľad na sieťovinu vajíčka na ventrálnej časti. Mierka 23,1 µm.
Larvy prvého instaru: Majú valcovité telo zužujúce sa k hlavovej časti. Dĺžku tela
býva od 0,5 – 2,13 mm (obrázky č. 5,6).
S
Z

S

P

S

O

Obr. 5: Laterálny pohľad na larvu 1 instaru. (Z) Zadná časť tela larvy, (P) predná časť tela
larvy, (S) Prieduch. Mierka 200 µm.
Obr. 6: Ventrálny pohľad na zadnú časť tela larvy 1 instaru. (S) pár zadných prieduchov, (O)
Rady kutikulárnych ostňov slúžiace na pohyb vo vlhkom substráte. Mierka 75 µm.
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Larvy druhého instaru: Dĺžka tela 1,3–3,5 mm. Povrchovými štruktúrami sú
podobné ostatným instarom(obrázky č. 7,8).
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O
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Obr. 7: Laterálny pohľad na prednú časť tela larvy 2 instaru. (A) Tykadlá, (O) Rady
kutikulárnych ostňov, (SP) Spodná pera. Mierka 43 µm
Obr. 8: Laterálny pohľad na zadnú časť tela larvy 2 instaru. (S) 1 pár zadných prieduchov,
(O) Rady kutikulárnych ostňov. (AO) Posledný článok larvy s ostňami a análnym otvorom.
Mierka 100 µm.
Larvy tretieho instaru: Dĺžka tela od 2–5 mm (obrázky č. 9,10,11,12).
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A

Obr. 9: Ventrálnolaterálny pohľad na prednú časť tela larvy 3 instaru. (A) Tykadlá, (MC)
maxilárny komplex, (UH) Ústne háky, (SP) Spodná pera,. Mierka 43 µm
Obr. 10: Ventrálny pohľad na hlavovú časť tela larvy 3 instaru. (UH) Ústne háky, (SP)
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Spodná pera, (HP) Horná pera, (KO) Kutikulárne ostne. Mierka 27 µm.
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Obr. 11: Laterálny pohľad na hlavovú časť tela larvy 3 instaru, , (A) Tykadlá, (SP) Spodná
pera, (UH) Ústne háky, (KO) Kutikulárne ostne, (S) Prieduch. Mierka 75 µm.
Obr. 12: Detailný pohľad na prieduch larvy 3 instaru, (R) Ryha. Mierka 17,6 µm.
Kukly: Dĺžka tela od 1,5 – 5 mm. Farba tela od svetlohnedej až po tmavohnedú (obrázky č.
13, 14).

RH

RH
S

S

Obr. 13: Dorzálny pohľad na prednú časť tela kukly. (RH) Plochy odkial počas vývoja kukly
vyrastajú respiračné rohy. Mierka 750 µm.
Obr. 14: Dorzálny pohľad na posledný článok tela so zadným párom prieduchov. Mierka
176 µm.
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Záver
Práca podáva opisy jednotlivých povrchových štruktúr vývojových štádií hrbačky
Megaselia scalaris. Tento druh hrbačky je zároveň novým druhom pre faunu Slovenska.
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Vplyv kremíka v interakcii so zinkom pri kukurici
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Úvod a formulácia cieľa
Zinok, ako mikroelement rastlinnej výživy je významný z hľadiska svojej esenciality.
Zinok patrí medzi ťažké kovy a je nezastupiteľný mikroelement podieľajúci sa na určitých
biologických aktivitách rastlín. Biologická aktivita zinku súvisí s jeho koncentráciou. Každá
rastlina má svoje optimum pre koncentráciu zinku v pôde, kedy rastie a normálne sa vyvíja.
Pre prevažnú väčšinu rastlín je koncentrácia 15-20 mg Zn kg-1 suchej hmotnosti v listoch
dostačujúca pre optimálny rast [1]. Po presiahnutí určitej koncentrácie nastanú symptómy z
toxicity zinku.
Kremík nie je považovaný za esenciálny prvok, hoci jeho obsah v rastlinách často
dosahuje hodnoty makroelementov [1]. Je pozoruhodné, že dokáže znížiť negatívne účinky
toxicity ťažkých kovov [2].
Našim cieľom je zistiť, či kremík má pozitívny vplyv na potláčanie toxických
prejavov nadbytku zinku pri kukurici siatej (Zea mays).

Materiál a metódy
V pokusoch sme používali rastlinu kukuricu siatu, hybrid Jozefína (Zea mays L. cv.
Jozefína), ktorú dodala firma Sempol s.r.o. Trnava.
Semená kukurice sme sterilizovali v 2% roztoku SAVA po dobu 5 minút, následne
sme ich premyli, a dali napučať do čistej vody približne na 2 hodiny. Potom sme ich
poukladali na navlhčený filtračný papier, zatočili, položili vertikálne do kadičky
s destilovanou vodou a uložili do termostatu na tri dni pri teplote 26-28 ºC.
Pokusné rastliny boli ďalej hydroponicky pestované v Hoaglandovom živnom roztoku
10 dní v kultivačnej miestnosti s 12-hodinovou fotoperiódou pri teplote 24ºC/18 ºC deň/noc.
Vlhkosť vzduchu dosahovala hodnotu 75 % a intenzita osvetlenia bola 200 µmol.m-2.s-1. Prvé
dva dni sme pestovali rastliny v Hoaglandovom živnom roztoku [3] s polovičnou
koncentráciou všetkých jeho zložiek. Ďalšie dni (3. deň až 10. deň) rástli rastliny už v plnom
živnom roztoku, ktorý bol vymieňaný každý druhý deň (čiže spolu 3krát počas 10 dní
kultivácie). Živný roztok sme vždy upravil na pH 6,2 kyselinou chlorovodíkovou (1M) alebo
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hydroxidom sodným (1M).
Pri kultivácii sme použivali 6 pokusných variantov, ktoré sme zvolili po predbežných
pokusoch s rôznymi koncentráciami zinku. Kontrolný (K), dva zinkové varianty s
koncentráciou 200 µM alebo 400 µM ZnSO4·7H2O (Zn 200; Zn 400), kremíkový variant
s koncentráciou 5 mM roztoku Si, pripraveného z 27 % SiO2, ktorý bol rozpustený v 14 %
NaOH (Sodium Silicate Solution, Sigma) (Si) a varianty s kombináciou kremíka a zinku
(Si+Zn 200; Si+Zn 400).
Obsah fotosyntetických pigmentov sme stanovili v každom pokusnom variante zo
strednej tretiny druhého listu kukurice. Z druhého listu sme odobrali navážku 50 mg. Navážky
sme v trecej miske spolu so zmesou morského piesku a MgCO3 (v pomere 3:1) v štyroch
mililitroch 80 % acetónu rozotreli a zhomogenizovali. Extrakt sme preliali do skúmavky
a doplnili 80% acetónom do 10 ml a dali do centrifúgy pri 4 °C a 5000 otáčkach na päť minút.
Fotosyntetické pigmenty sme stanovili spektrofotometricky na spektrofotometri JENWAY
6400 VISIBLE. Absorbanciu chlorofylu a sme merali pri vlnovej dĺžke 663,2 nm, chlorofyl b
pri 646,8 nm a karotenoidy pri 646,8 nm. Koncentráciu týchto fotosyntetických pigmentov
sme potom vypočítali podľa Lichtenthalera [4].
Na meranie rýchlosti fotosyntézy a respirácie sme použili infračervený analyzátor
CIRAS-2 (PP-systems, Hitchin, UK) a fluorescenčnú kameru Fluorcam FC1000 – LC
(Photon Systems Instruments, Brno, CZ). Pred meraním boli rastliny adaptované 15 min v
tme uzavreté v kyvete PLC6 (PP-systems, Hitchin, UK). V priebehu tohto časového intervalu
sme zmerali rýchlosť respirácie (RD). Následne sme zmerali minimálnu fluorescenciu F0 (0.1
µmol m-2 s-1 PAR, 5s). Aplikáciou saturačného záblesku (800 ms, 4000 µmol m-2 s-1 PAR)
sme zmerali maximálnu fluorescenciu Fm. Z uvedených údajov sme vypočítali maximálny
kvantový výťažok

fotosystému II [A] [5]. Po 10 sekundách sme zapli aktinické svetlo
Fv/Fm = (Fm – F0)/Fm

[A]

(intenzity 150 µmol m-2 s-1 PAR) po dobu 20 min. Svetlo poskytovali červené (620 nm) a
modré (455 nm) LED diódy. Krátko po osvetlení sa hodnota fluorescencie ustálila (Ft). Každé
2 minúty sme aplikovali saturačné záblesky (spolu 10) na stanovenie maximálnej
fluorescencie na svetle (F’m) a z posledného záblesku sme vypočítali efektívny kvantový
ΦPSII = (F’m - Ft)/F’m

[B]

výťažok na svetle ΦPSII [B]. Vypočítali sme nefotochemické zhášanie fluorescencie (NPQ)
[C]. Po 20 min sme vypli aktinické svetlo a zaznamenali minimálnu fluorescenciu (F’0).
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Fotochemické zhášanie fluorescencie (qP) sme vypočítali podľa rovnice [D]. Následne sme
zvýšili intenzitu osvetlenia na 1500 µmol m-2 s-1 PAR a pomocou infračerveného analyzátora
stanovili maximálnu rýchlosť fotosyntézy (ANmax) pri teplote 22 ± 1°C, koncentrácii CO2 =
380 ppm a relatívnej vlhkosti vzduchu ~ 50 %.
NPQ = (Fm – F’m)/Fm

[C]

qP = (F’m - Ft)/(F’m - F‘0)

[D]

Výsledky a diskusia
Inhibičný účinok zinku pri koncentrácii 200 a 400 µM sa prejavil pri rýchlosti
fotosyntézy (obr. 1). Priemerná rýchlosť fotosyntézy klesla pri variante Zn200 o 25% a pri
variante Zn400 o 27% vzhľadom na kontrolu. Pozitívny vplyv kremíka na potlačenie
toxických účinkov zinku pri koncentráciach 200 a 400 µM sa vo variantoch Zn200+Si
a Zn400+Si neprejavil. Pri rastlinách vo variante Zn200+Si klesla rýchlosť fotosyntézy
v priemere o 30% a pri variante Zn400+Si to bolo viac než o polovicu (55%) oproti rastlinám
v kontrolnom variante.
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Obr. 1: Rýchlosť fotosyntézy na plochu 2. listu kukurice v kontrolných podmienkach (K),
vystavenej účinku 200 µM a 400 µM ZnSO4·7H2O (Zn200, Zn 400), Si v koncentrácii 5 mM
(Si) a kombinácii týchto látok (Zn200+Si, Zn400+Si). Rôzne písmená označujú preukazné
rozdiely medzi variantmi na 0,05% úrovni.
Meranie fluorescencie chlorofylu ukazuje určitý stupeň fotosyntetickej výkonnosti
rastlín, čím ukáže schopnosť tolerovať stres z prostredia a mieru akou stres poškodil
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fotosyntetický aparát [5].
Fluorescenciu chlorofylu sme použili na meranie efektívneho kvantového výťažku z
fotosystému II (PS II) (obr. 2), ktorý koreluje s rýchlosťou elektrónového transportu. Ani
v tomto prípade sa nezistil pozitívny vplyv kremíka na potlačenie toxicity zinku.
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0,4
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0
K

Si

Zn200+Si

Zn200

Obr. 2: Efektívny kvantový výťažok PS II z 2. listu kukurice. Kontrolný variant (K), varianty
s obsahom 200 a 400 µM ZnSO4·7H2O (Zn200, Zn 400), variant s koncentráciou kremíka 5
mM (Si) a kombinované varianty (Zn200+Si a Zn400+Si). Rôzne písmená označujú
preukazné rozdiely medzi variantmi na 0,05% úrovni.
Rozdiel medzi kontrolným a kremíkovým variantom nebol štatisticky preukazný. Pri
zinkových variantoch Zn200 a Zn400 sa efektívny kvantový výťažok znížil oproti kontrole
ako aj oproti kremíkovému variantu. Približne rovnako sa tiež znížil efektívny kvantový
výťažok PS II pri variantoch Zn200+Si a Zn400+Si. Naopak, kremíkový variant sa mierne
zvýšil oproti kontrole. Pri meraní maximálneho kvantového výťažku (Fv/Fm) sme zistili, že
štatisticky preukazný rozdiel medzi rastlinami vo variantoch Zn 400 a Zn400+Si nie je, avšak
rozdiely medzi variantmi Zn200 a Zn200+Si sú, a to v zvýšení Fv/Fm pri variante Zn200+Si.
V tomto prípade kremík mal pozitívny účinok pri potlačení negatívnych prejavov zinku pri
koncentrácii 200 µM.
Obsah fotosyntetických pigmentov chlorofylu a a chlorofylu b sa v zinkových
variantoch (Zn200 a Zn400) výrazne znížil (obr. 3). Potvrdilo sa, že kremík nepôsobí
pozitívne pri potlačení negatívneho vplyvu vyššej koncentrácie zinku. Štatisticky preukazný
rozdiel medzi variantmi Zn200 a Zn200+Si v obsahu chlorofylov a, b a a+b nie je a podobne
je to aj v prípade variantov Zn400 a Zn400+Si.
Stanovením koncentrácie karotenoidov sme zistili ich pokles pri variante
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Zn200 približne o 27% a pri variante Zn200+Si o 31% oproti kontrole. Rastliny vo variante
Zn400 obsahovali o 43% menej karotenoidov a vo variante Zn400+Si sa znížila koncentrácia
karotenoidov o 46% oproti kontrole. Kremíkový variant obsahoval v priemere o 35% menej
karotenoidov oproti kontrole. Na základe týchto výsledkov môžeme konštatovať, že
v pokusoch sa neprejavil pozitívny vplyv kremíka.
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Obr. 3: Obsah chlorofylov v druhom liste kukurice. Rastliny rastúce v rozličných variantoch
– Zn200 (koncentrácia zinku 200 µM), Zn400 (koncentrácia zinku 400 µM), Si (koncentrácia
kremíka 5 mM) a kombinované varianty (Zn200+Si a Zn400+Si) boli porovnané s rastlinami
v kontrolnom variante (K). Rôzne písmená označujú preukazné rozdiely medzi variantmi na
0,05% úrovni.
Prítomnosť kremíka v rastlinách spôsobuje zmiernenie niektorých typov biotického
a abiotického stresu [6]. V rámci toxicity ťažkých kovov, kremík dokázal znížiť negatívne
účinky kadmia pri rastových parametroch pri kukurici [7]. V našom prípade sme sa snažili
zistiť či kremík zníži negatívny dôsledok toxicity zinku. Pri všetkých testoch okrem
maximálneho kvantového výťažku sa nám nepodarilo dokázať pozitívnu interakciu kremíka
so zinkom vzhľadom na potlačenie toxicity. Pri maximálnom kvantovom výťažku vplýval
kremík pozitívne iba pri koncentrácii zinku 200 µM. Predpokladáme, že koncentrácie 200 a
400 µM sú už príliš vysoké, čo spôsobí poškodenie fotosyntetického aparátu a tak kremík
nestačí resp. nedokáže potlačiť toxicitu. Pri vysokej koncentrácii zinku, dochádza k tvorbe
reaktívnych foriem kyslíka ako O2•

–-

a H2O2, čím sa inhibuje fotosyntetický elektrónový

transport [8].
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Záver
Použité koncentrácie zinku (200 a 400 µM) negatívne ovplyvňujú rast a fyziologické
parametre rastlín kukurice. Z predošlých prác je známe, že kremík znižuje toxicitu spôsobenú
viacerými ťažkými kovmi. V prípade nami použitých koncentrácií zinku nedošlo k potlačeniu
negatívnych účinkov tohto prvku vplyvom kremíka.
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Dlhovekosť drevín v korelácii so sektorialitou ich cievneho systému
Eva Brutovská, Andrea Sámelová, Koloman Dienes, Karol Mičieta
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Révová 39, 811 02,
Bratislava 1, Slovenská republika, brutovska@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Rastliny sa líšia schopnosťou transportu zdrojov z jednej časti rastliny do druhej.
Mieru tejto odlišnosti vyjadruje sektorialita – prepojenosť alebo oddelenosť transportných
dráh [1]. U bylín je sprostredkovaná primárnym xylémom zoskupeným v zväzkoch, ktoré sa
vetvia a spájajú okolo listových štrbín [2]. U drevín je vyjadrená prepojením ciev [3]. Jej
prejavy u stromov sa dajú pozorovať na rôznom zafarbení jednotlivých vetiev (obsah
minerálov sa môže líšiť až o 30 %), rôznom sfarbení a čase opadávania listov z jednotlivých
vetiev na jeseň [1]. Hydraulická izolovanosť jednotlivých sektorov vytvára rozdiely vlastností
v rámci koruny stromu. Určitú úlohu pri tomto jave však môžu zohrávať aj somatické
mutácie.
Stromy

dosahujú

dlhovekosť

vďaka

opakovaniu

určitého vzoru správania, ktorý bol upevnený prírodným
výberom

[4].

Pri

modelovaní

starnutia

v populačných

modeloch sa tento pojem chápe ako znižovanie hodnoty
prežívania s vekom. Tieto modely sa zakladajú na teórii
akumulácie

mutácií

s vekovo

špecifickým

účinkom

v neskorších štádiách života kvôli evolučnému tlaku. Na
maximálnu dĺžku života má teda vplyv stratégia reprodukcie –
maximálna dĺžka života sa očakáva u organizmov, u ktorých sa
fertilita s vekom neznižuje, alebo dokonca stúpa [5]. Jednou zo
stratégií dosahovania dlhovekosti u stromov je sektorovosť

Obr. 1: Úzky pásik kôry
spájajúci fotosyntetizujúce
listy s živými koreňmi
a živín spôsobuje, že kmeň je rozdelený na niekoľko
u Pinus longaeva [4]
hydraulicky nezávislých celkov. Poškodenie alebo odumretie jednej časti teda neovplyvní
cievneho systému: minimálne tangenciálne prúdenie vody

životaschopnosť ostatných. U najstarších stromov druhu Pinus longaeva Engelm. prežíva iba
úzky pásik živého dreva s vyživujúcimi koreňmi (Obr.1) [4].
Na meranie prepojenosti hydraulických dráh sa využívajú dve techniky. Pri
takzvaných split-root experimentoch [6] sa využívajú celé sadenice. Jeden z koreňov sa pri
nich ponorí do farbiva a po 24 hodinách sa meria percento zafarbených vetiev. Na
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segmentoch konárov sa zisťuje integračný index, ktorý predstavuje pomer nepriamej
tangenciálnej vodivosti k priamej axiálnej vodivosti [1]. Tento index dosahuje hodnotu medzi
0 a 1, pričom 0 predstavuje dreviny úplne segmentované, s absenciou intervaskulárnej
výmeny vody a živín. Hodnota 1 naopak reprezentuje úplnú integrovanosť dreviny. Táto
vlastnosť závisí od charakteristík ciev: ich priemeru, distribúcie (vzdialenosť medzi
jednotlivými cievami) a pórovitosťou ich bunkových stien.
Ellmore et al. [1] použili tieto techniky na porovnanie sektoriality u Betula papyrifera
Marsh., Acer saccharum Marsh. a Quercus rubra L. Pre split-root experiment získali hodnoty
zafarbenia koruny: B. papyrifera – 94 %, A. saccharum – 53 % a Q. rubra – 38 %. Hodnoty
integračného indexu boli: B. papyrifera – 0,18, A. saccharum – 0,06 a Q. rubra – 0,005.
Larson [7] použil farbivo na zvýraznenie hydraulických dráh u T. occidentalis
a dokázal u tohto druhu hydraulickú segmentovanosť, ktorá sa vyvíja už počas prvých rokov
života stromu, nezávisle na podmienkach, v ktorých rastie. U pomaly rastúcich stromov na
nepriaznivých stanovištiach sa táto vlastnosť prejavuje odumretím príslušnej časti kambia a
koruny po poškodení koreňa, spravidla do 1-2 rokov. Ostatné sektory rastliny však táto
udalosť neovplyvní. U rýchlo rastúcich stromov v priaznivých podmienkach je tento jav
takmer nebadateľný, pretože tieto iba zriedka trpia katastrofickým odumieraním koreňov, a ak
k nemu dôjde, okamžite nastane kompenzačná produkcia koreňov. Z hľadiska anatómie dreva
však je pravdepodobné, že hydraulická segmentovanosť je vyššia u pomalšie rastúcich
stromov. Pomaly rastúce jedince T. occidentalis majú oproti rýchlo rastúcim vyšší pomer
tmavého a svetlého dreva v letokruhu (0,9 oproti 0,5). Tmavé neskoré drevo má menší
priemer buniek i pórov ako svetlé skoré drevo.
Larson [7] vyslovil na základe týchto údajov hypotézu, že individuálne ramety T.
occidentalis rastúce na útesoch fungujú ako populácia nezávislých modulov v rámci jednej

hlavnej osi. To isté platí i pre P. longaeva a predbežné dôkazy boli zistené u druhov rodu
Juniperus: J. virginiana L., J. communis L., J. oxycedrus L., J. phoenica L. a u rodu Taxus,

všetky s potenciálne dosahovaným vekom cez 1000 rokov. Žiaden z týchto druhov do
vysokého veku neprežíva s intaktným kambiom. To zabezpečuje lokalizáciu potenciálne
smrteľných udalostí do malej časti stromu, pričom zvyšok rastie bez disturbancie, dokonca
rýchlejšie, keď sú dostupné zdroje rozdeľované medzi menší počet živých buniek [8]. Údaje,
ktoré zistili Ellmore et al. [1] zodpovedajú tejto teórii a potvrdzujú koreláciu dlhovekosti
dreviny s jej hydraulickou segmentovanosťou.
Cieľom tejto práce bolo overiť teóriu tejto korelácie porovnávaním integračného
indexu krátkovekej s dlhovekej dreviny v našich podmienkach.
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Materiál a metódy
• Rastlinnný materiál: Na zisťovanie sektoriality a prepojenosti hydraulických dráh sme

použili integračný index podľa Ellmore et al. [1]. Ako materiál sme použili
segmenty konárov dlhé 5,5 cm, s priemerom 0,6 až 0,8 cm z mladej P. cembra, kvôli
ochrannému statusu starých stromov. Ako porovnanie sme použili segmenty
z Betula pendula Roth. ako príklad krátkovekej dreviny.
• Príprava vzoriek: Tieto vzorky sme opláchli a nechali cez noc v 95 % etanole,

prefiltrovanom cez 0,45 µm filter. Potom sme ich opláchli 20 mM prefiltrovaným
KCl a namočili doň vzorky na aspoň 3 hodiny pri teplote 4 °C. Takto ošetrené
vzorky sme orezali na dĺžku 5 cm. Proximálnu plochu vtoku sme prekryli dvoma
vrstvami akrylového lepidla, pričom sme ponechali voľný iba 60° výsek.
• Farbenie: na vizualizáciu trasy axiálneho prúdenia sme vzorku umiestnili proximálnou

plochou vtoku smerom nahor do otvoru v dne nádoby a utesnili plastelínou. Do tejto
nádoby sme potom naliali farbivo – safranín-O a nechali sme ho pretekať vzorkou.
Vzorku sme potom opláchli v čistom 20 mM KCl.
• Meranie axiálnej vodivosti Kax: Podobne ako pri farbení sme vzorkou nechali pretekať čistý

20 mM KCl a merali sme množstvo kvapaliny, ktorá prešla vzorkou za jednotku
času.
• Meranie tangenciálnej vodivosti Ktg: Tangenciálnu vodivosť sme merali pri zablokovaní

dráh axiálneho toku, a to tak, že sme dvoma vrstvami akrylového lepidla prekryli
180° úsek zodpovedajúci koncom ciev začínajúcich v 60° vtokovom výseku. Ďalej
sme postupovali rovnako, ako pri meraní axiálnej vodivosti.
• Výpočet integračného indexu II: Integračný index sme počítali z údajov o axiálnej

a tangenciálnej vodivosti podľa vzorca: II = 2Ktg / Kax. Konštanta 2 pri tangenciálnej
vodivosti odráža 2x menšiu výtokovú plochu pri jej meraní.
Pre porovnanie anatómie xylému, ktorá vplýva na výsledok tohto pokusu sme pripravili
preparáty z priečnych rezov oboch sledovaných druhov a pozorovali sme ich pod svetelným
mikrskopom Zeiss Axiostar plus pri zväčšení 10 x 10.

Výsledky a diskusia
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Na vzorkách z Betula pendula, ktorú sme použili ako zástupcu krátkovekej dreviny
sme namerali axiálnu vodivosť 0,03976 ml/h a tangenciálnu vodivosť 0,0005496 ml/h. Pri
Pinus cembra sme zistili axiálnu vodivosť 0,02695 ml/h a tangenciálnu vodivosť

0,0000213 ml/h.
Integračný index sme vypočítali podľa vzorca II = 2Ktg / Kax. Pri B. pendula sme zistili
integračný index 0,02765 a pri P. cembra 0,001581 (Tab. 1). Integračný index P. cembra je
teda 17,49 x menší než pri B. pendula, čo znamená, ž hydraulické dráhy B. pendula sú 17,49 x
viac prepojené.

Tab. 1: Integračný index

Betula pendula
Pinus cembra

axiálna vodivosť
tangenciálna
(ml/h)
vodivosť (ml/h)
Integračný index
0,03976
0,0005496
0,02765
0,02695
0,0000213
0,001581

Pri farbení safranínom-O sa zvýraznili

a

a

b

cievy, do ktorých sa farbivo dostalo. V
prípade B. pendula boli zafarbené hydraulické
dráhy rovné, prechádzajúce celým segmentom
(Obr. 2b). Farbivo preniklo aj mimo vtokového
výseku (Obr. 3b, prasklina na obrázku vznikla
až po vysušení vzorky a teda nemala vplyv na
prenikanie

farbiva).

V

segmentoch Pinus

cembra sa však farbivo, ktoré preniklo cez

Obr. 2: Farbenie hydraulických dráh
safranínom-O
a, a‘ – dva rôzne segmenty Pinus
v jednej vzorke do celej dĺžky segmentu (Obr.
cembra
2a) a v priečnom reze ostali zafarbené časti obmedzené na vtokový výsek (Obr. 3a). Vo

voľný výsek plochy vtoku nedostalo ani

vzorke z P. cembra, kde sa farbivo dostalo k vzorke zboku kvôli nedostatočnému utesneniu,
vytvorilo zafarbený úsek vinúci sa okolo celého segmentu (Obr. 2a‘), no zafarbenie
a

Obr. 3: Farbenie hydraulických
dráh safranínom-O –pohľad
zhora
a – Pinus cembra
b – Betula pendula
Čiary ohraničujú úsek, ktorým
prenikalo farbivo do vzorky

b
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zasahovalo iba povrchovú časť segmentu, nepreniklo dovnútra.
Z oboch

druhov

sme

pripravili

preparáty

priečnych rezov, kde sme sledovali anatómiu xylému
pod svetelným mikroskopom. V prípade P. cembra
(Obr. 4) sa priemer cievic zreteľne zužuje smerom
k okraju letokruhu. Širšie cievice sú rozmiestnené
pomerne ďaleko od seba a pri porovnaní ich počtu na
jednotku plochy je ich oveľa menej, než pri cievach B.
pendula.

Obr. 4: Anatómia xylému Pinus

Priemer ciev pozdĺž letokruhu sa pri B.

pendula (Obr. 5) výrazne nemení, skôr sú širšie a užšie

cievy rovnomerne zmiešané, s menšími vzdialenosťami
medzi cievami väčšieho priemeru.
Výsledky

pri

skúmaní

prepojenosti

hydraulických dráh u krátkovekého a dlhovekého stromu
potvrdili úlohu sektoriality cievneho systému pri
dosahovaní dlhovekosti, ako predpokladal Lanner [4] na

Obr. 5: Anatómia xylému Betula

základe rastovej formy starých borovíc dlhovekých a Larson [7] na základe paradoxu
dlhovekosti u Thuja occidentalis. Zistená hodnota integračného indexu pre B. pendula je
nižšia, ako udáva Ellmore et al. [1] pre B. papyrifera. Táto hodnota môže byť ovplyvnená
podmienkami experimentu, napríklad obdobím odberu vzoriek. Ellmore et al. zbierali vzorky
v neskorom lete, kým my sme ich zbierali na jar. Je možné tiež určité skreslenie výsledkov
kvôli odpareniu časti kvapaliny pri väčšej dĺžke trvania pokusu. Nie je preto smerodajná
konkrétna hodnota integračného indexu, ale jej porovnanie, keďže pre oba porovnávané druhy
pokus prebiehal v rovnakých podmienkach. Toto porovnanie dokazuje pri P. cembra výrazne
vyššiu mieru sektoriality cievneho systému, než pri B. pendula. Tento výsledok potvrdzuje
potenciál P. cembra pre obmedzenie katastrofických udalostí do určitej časti kmeňa, až
k extrémnemu prípadu dosahovania rastovej formy typickej pre P. longaeva (Obr. 1). K tejto
charakteristike prispieva výraznou mierou anatómia xylému, ktorá, na rozdiel od B. pendula
obmedzuje tangenciálny transport vody a živín.

Záver
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Skúmaním hydraulických dráh sme chceli overiť teóriu závislosti potenciálu dreviny
pre dlhovekosť s mierou jej sektoriality. Zistili sme výrazne vyššiu sektorialitu Pinus cembra
v porovnaní s Betula pendula. Tento výsledok súhlasí s uvedenou teóriou.
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Morfológia komplexu atlas - axis u druhov Anguis fragilis (LINNAEUS, 1758) a Pseudopus
apodus (PALLAS, 1775)
Jana Ciceková
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská dolina, 842 15
Bratislava 4, Slovenská republika

Úvod a formulácia cieľa
Pseudopus apodus (Pallas, 1775) a Anguis fragilis (Linnaeus, 1758) patria medzi

recentných zástupcov podčeľade Anguinae (Squamata, Anguidae).
Existuje pomerne veľké množstvo prác týkajúcich sa morfológie postkraniálneho
skeletu fosílnych druhov patriacich do týchto dvoch rodov [1,2,3,4 a i.]. Všetky tieto práce
však opisujú nájdené fosílie hrudných, sakrálnych, prípadne kaudálnych stavcov a zmienky
o prvých dvoch stavcoch chýbajú.
Morfológii postkraniálneho skeletu recentných druhov Anguis fragilis a Pseudopus
apodus sa doposiaľ venuje pomerne málo autorov a tieto informácie sú často okrajové a

veľmi fragmentované. Medzi najdôležitejšie patria informácie v knihe Osteology of Reptiles
[5], ktorá poskytuje komplexný prehľad vtedajších vedomostí nielen o jednotlivých častiach
kostry všetkých plazov, ale na základe osteologických znakov ponúka aj ich kompletnú
klasifikáciu. Prelomovou prácou je príspevok od Hoffstettera & Gasca [6], ktorí v nej
podávajú súhrnné informácie o stavcoch a rebrách všetkých moderných plazov a prichádzajú
aj so zjednotením terminológie. Z posledného obdobia je známa práca Al Hassawiovej [7],
ktorá sa venuje prehľadu anatómie krčnej oblasti u všetkých jašteríc. Informácie o stavbe
stavcov, vrátane komplexu atlas – axis, u jednotlivých druhov však stále chýbajú alebo sú len
veľmi neúplné.
Cieľom tejto práce je detailne opísať a porovnať morfológiu prvých dvoch stavcov
u druhov Pseudopus apodus a Anguis fragilis.

Materiál a metódy
Na preskúmanie a porovnanie boli k dispozícii jednotlivé stavce z 5 adultných
jedincov druhu Pseudopus apodus (ozn. DE 4, DE 6, DE 12, DE 22, DE 23) a 5 adultných
jedincov druhu Anguis fragilis (DE 24, DE 45, DE 46, DE 47 a DE 48). Skúmaný
osteologický materiál bol získaný preparáciou použitím kožojedov (Dermestes sp.). Použitú
terminológiu som prevzala od Hoffstettera & Gasca [2].
Výsledky a diskusia
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Morfológia komplexu atlas - axis je vo všeobecnosti u oboch druhov veľmi podobná.
Z tohto dôvodu uvádzam podrobný morfologický opis oboch stavcov u druhu Pseudopus
apodus a pri druhu Anguis fragilis sa zameriavam len na jednotlivé odlišnosti.

Atlas u druhu Pseudopus apodus. Atlas je prítomný vo forme atlantálneho prstenca,
ktorý je pevne zafixovaný s axisom. Tento prstenec je tvorený z ventrálnej strany prvým,
dobre zachovaným intercentrom, ktoré nesie ventrálny výbežok sekerovitého tvaru. Na toto
intercentrum nasadajú obe polovice naurálnych oblúkov. Dorzálna časť oboch oblúkov je
sklonená v posteroventrálnom smere a má oválny tvar. Ich dorzomediálne okraje sa navzájom
dotýkajú v bode. Neurálny oblúk nesie na svojej báze v mediálnej časti dve približne rovnaké
artikulačné plôšky. Prvá, orientovaná anteromediálne, má štvoruholníkovitý tvar a slúži na
artikuláciu s okcipitálnym kondylom. Druhá plôška, taktiež štvoruholníkovitá, leží posteriórne
k okcipitálnej plôške a slúži na artikuláciu s odontoidným výbežkom axisu. Jej orientácia je
mierne posterolaterálna.
Atlas u druhu Anguis fragilis. Dorzálna časť neurálnych oblúkov má štvorcový tvar
a ich dorzomediálne okraje sú spojené po celej svojej šírke. Z laterálneho pohľadu je línia
anteriórneho okraja neurálneho oblúka mierne posteriórne sklonená, na rozdiel od Pseudopa,
kde je tento zárez výraznejší.
Axis u druhu Pseudopus apodus. Axis má veľké a dobre ohraničené centrum.
Anteriórnu časť tvorí odontoidný výbežok, ktorý predstavuje vlastné atlantálne centrum
a vstupuje do atlantálneho prstenca. Z anteriórneho pohľadu je tvar tohto výbežku
kosoštvorcový. Centrum axisu posteriórne končí v kondyle oválneho tvaru. Processus
spinosus sa vyvinul do veľkého predĺženého hrebeňa sekerovitého tvaru. Vybieha anteriórne
až nad atlas, nikdy však nepresahuje dĺžku odontoidného výbežku centra axisu, posteriórne sa
končí zarovno s kondylom axisu alebo ho len veľmi mierne presahuje. Centrum axisu nesie na
ventrálnej strane dve hypapofýzy formované druhým a tretím intercentrom. Prezygapofýzy sú
len naznačené na anteriórnom okraji neurálneho oblúka, vybiehajú dorzolaterálne, avšak
takmer vôbec neartikulujú s postzygapofýzami atlasu. Postzygapofýzy sú dobre vyvinuté.
Axis u druhu Anguis fragilis. Odontoidný výbežok má z anteriórneho pohľadu
oválny až takmer štvorcový tvar. Švy medzi druhým intercentrom, odontoidným výbežkom
a centrom axisu sú dobre viditeľné, zatiaľ čo u druhu Pseudopus apodus všetky odpovedajúce
elementy splynuli a sú bez viditeľných švov. Synapofýzy z dorzálneho pohľadu presahujú
laterálne postzygapofýzy. Výška neurálneho kanála približne odpovedá vertikálnemu
priemeru odontoidného výbežku – u druhu Pseudopus apodus je táto výška relatívne menšia
ako vertikálny priemer odontoidného výbežku (s pomerom približne 2:3).
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Obr. 1: Atlas – axis komplex u druhov Pseudopus apodus a Anguis fragilis. A1: komplex –
Pseudopus apodus (laterálny pohľad), A2: komplex – Anguis fragilis (laterálny pohľad), B1:
atlas – Pseudopus apodus (dorzálny pohľad), B2: atlas – Anguis fragilis (dorzálny pohľad),
C1: atlas – Pseudopus apodus (laterálny pohľad), C2: atlas – Anguis fragilis (laterálny
pohľad), D1: axis – Pseudopus apodus (anteriórny pohľad), D2: axis – Anguis fragilis
(anteriórny pohľad), E1: axis – Pseudopus apodus (dorzálny pohľad), E2: axis – Anguis
fragilis (dorzálny pohľad).
Záver
Stupeň poznania postkraniálnych skeletárnych štruktúr, vrátane komplexu atlas – axis,
je ešte stále u všetkých druhov podčeľade Anguinae nedostatočný a nedokonalý. Táto práca
prináša stručnú morfologickú charakteristiku prvých dvoch stavcov u druhov Anguis fragilis
a Pseudopus apodus s dôrazom kladeným na medzidruhové porovnanie. Napriek prítomnosti
individuálnej variability v morfológii niektorých častí stavcov, bolo zistených niekoľko
znakov typických pre dané dva druhy.
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Mravce (Hymenoptera, Formicidae) epigeónu karpatského dubovo-hrabového lesa
Jarmila Demová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Mlynská dolina, 842
15 Bratislava, Slovensko, jarmila.demova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Mezofilné zmiešané listnaté lesy na území Slovenska pôvodne zaberali súvislé
rozsiahle plochy najmä v pahorkatinách, vo všetkých vnútrokarpatských kotlinách a v
nížinách na juhu územia. V súčasnosti z nich vplyvom poľnohospodárstva zostali len zvyšky.
Mravce svojím všeobecným rozšírením a vysokou abundanciou majú obrovský vplyv
na príslušnú biocenózu. Napriek tomu je poznanie fauny mravcov na Slovensku nedostatočné.
Doposiaľ bolo zistených 108 druhov a očakáva sa, že budú zistené i ďalšie [1].
V orografickom celku Malé Karpaty a Trnavská pahorkatina bolo zvolených 10
študijných plôch líšiacich sa vekom (40-60 r., 60-80 r., 80-100 r.), zápojom a mierou
fragmentácie (ostrovný les v kultúrnej krajine a súvislejšie, zapojené lesné komplexy patriace
do zväzov Carpinion betuli, Quercion confertae-cerris a Quercion pubescentis-petraea) [2].
Cajla (CA), 48º20' N, 17°16' E, DFS 7669c; Vinosady (VI), 48º19' N, 17°17' E, DFS 7669d;
Fúgelka (FU), 48º22' N, 17°19' E, DFS 7669b; Lindava (LI), 48º22' N, 17°22' E, DFS
7670a; Lošonec–lom (LL), 48º29' N, 17°23' E, DFS 7570b; Lošonecký háj (LH), 48º28' N,
17°24' E, DFS 7570b; Horný háj (HH), 48º29' N, 17°27' E, DFS 7570b; Naháč–
Kukovačník (NA), 48º32' N, 17°31' E, DFS 7471c; Naháč–Katarínka 1 (NK1), 48°33' N,
17°33' E, DFS 7471a; Naháč–Katarínka 2 (NK2), 48°33' N, 17°32' E, DFS 7471a.
Cieľom práce bolo zistiť druhové zloženie mravcov v epigeóne karpatského dubovohrabového lesa, sledovať ich kvalitatívne a kvantitatívne zastúpenie. Zároveň pozorovať
formikocenózy jednotlivých študijných plôch z hľadiska základných cenologických
charakteristík.

Materiál a metódy
Materiál bol zozbieraný na 10 lokalitách počas troch vegetačných sezón (2000 – 2002)
štvorcovou metódou presevov. Približne v mesačných intervaloch (apríl – november) bolo z
každej lokality odobraných a preosiatych 16 štvorcov listovej hrabanky, vrchnej vrstvy pôdy a
odumretého dreva. Použité bolo entomologické preosievadlo s veľkosťou ôk 10x10 mm.
Materiál bol následne extrahovaný v xereklektoroch Moczarskeho typu počas 7 dní,
zachytené jedince boli konzervované v 70 % etanole. Jednotlivé druhy sú deponované na
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Katedre zoológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave.
Mravce (Formicidae) boli determinované podľa aktuálnych taxonomických prác [3, 4].
Dominancia druhov bola vyjadrená podľa Tischlera [5] a Heydemana [6], konštantnosť podľa
Schwerdtfegera [7], zoogeografické a ekologické elementy podľa Czechowskeho [3], funkčné
skupiny podľa Andersena [8]. Cenózy boli vzájomne porovnávané prostredníctvom metód
hierarchickej klasifikácie s použitím programu SYNTAX [9].

Výsledky a diskusia
Celkovo bolo v rámci 10 študijných plôch počas troch vegetačných sezón odchytených
18 464 exemplárov patriacich do 23 druhov, 9 rodov a troch podčeľadí – Myrmicinae,
Dolichoderinae a Formicinae (tab. 1). Druhovo najbohatšia bola podčeľaď Myrmicinae (13
druhov), podčeľaď Formicinae zahŕňala 9 druhov a podčeľaď Dolichoderinae bola zastúpená
len jedným druhom - Dolichoderus quadripunctatus (tab. 2). Medzi druhy s najvyššou
frekvenciou výskytu patrili Temnothorax crassispinus a Stenamma debile, ktoré svojou
početnosťou predstavujú eudominanty. Eukonštantných bolo 6 druhov, z hľadiska
zoogeografického členenia prevládali severotranspalearktické druhy. Zo všetkých štyroch
ekologických elementov prevažovali oligotopné jedince v celkovom počte 14 druhov. V
rámci funkčných skupín boli zaznamenané tri skupiny – špecialisti chladnej klímy (CC),
oportunisti (Op) a kryptické druhy (CS). Na všetkých lokalitách výrazne prevládali CC (15
druhov), ktorí z celkového množstva odchytených jedincov predstavovali 93,68 %. Naopak
CS boli zastúpené iba 1 druhom - Aphaenogaster subterranea (0,06 %). Na všetkých 10
študijných plochách prevládala podčeľaď Myrmicinae v dôsledku výraznej aktivity rodu
Temnothorax Mayr, 1861. Dendrogram zostrojený na základe identity druhového zastúpenia

(obr. 1) oddelil spoločenstvá lokalít do dvoch zhlukov s relatívne nízkou hladinou podobnosti
(42 %).Prvý zhluk tvoria formikocenózy lokalít HH a FU – jedine tu sa vyskytoval druh
Formica rufa a F. polyctena. V druhom zhluku boli najviac podobné spoločenstvá NA a LI,

ktoré mali spoločných 10 druhov. Obe lokality predstavujú lesný fragment obklopený poľami.
Z hľadiska kvalitatívno-kvantitatívnej podobnosti (obr. 2) boli najviac podobné cenózy
študijných plôch CA a NK2. V oboch prípadoch ide o starý lesný komplex (80-100 rokov)
susediaci s lesom i s otvoreným biotopom.
Z celkového počtu 23 zistených druhov bolo najviac zaznamenaných na lokalite LL.
Druhy, ktoré sa tu vyskytovali preferujú otvorenejšie a suchšie lesy. Myrmica schencki je
jeden z najvýraznejších termofilov rodu Myrmica (Latreille 1804) v rámci strednej Európy.
Prítomnosť týchto termofilov je podmienená karbonátovým podložím, navyše je lokalita
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intenzívne poprašovaná vápencovým prachom z neďalekého kameňolomu.
Tab. 1: Celkový prehľad zistených druhov čeľade Formicidae počas trojročného výskumu
Podčeľaď
Druh
Myrmicinae
Aphaenogaster subterranea (Latreille,
1798)
Myrmecina graminicola (Latreille,
1802)
Myrmica rubra (Linnaeus, 1758)
Myrmica ruginodis Nylander, 1846
Myrmica sabuleti Meinert, 1861
Myrmica scabrinodis Nylander, 1846
Myrmica schencki Viereck, 1903
Stenamma debile (Förster, 1850)
Temnothorax affinis (Mayr, 1855)
Temnothorax crassispinus (Karavaiev,
1926)
Temnothorax parvulus (Schenck, 1852)
Tetramorium caespitum (Linnaeus,
1758)
Tetramorium impurum (Förster, 1850)
Dolichoderinae
Dolichoderus quadripunctatus
(Linnaeus, 1771)
Formicinae
Formica fusca Linnaeus, 1758
Formica polyctena Förster, 1850
Formica rufa Linnaeus, 1761
Lasius alienus (Förster, 1850)
Lasius brunneus (Latreille, 1798)
Lasius emarginatus (Olivier, 1792)
Lasius fuliginosus (Latreille, 1798)
Lasius niger (Linnaeus, 1758)
Lasius platythorax Seifert, 1991
Σn

Σn

%

KD

KK ZE

11

0,06

SR

AS

MD O

CS

126
17
1047
1
15
1
1903
1

0,68
0,09
5,67
0,01
0,08
0,01
10,31
0,01

SR
SR
D
SR
SR
SR
ED
SR

K
A
EK
A
K
A
EK
A

AP
NP
NP
ES
ES
SP
EC
EC

O
E
P
O
P
O
O
S

CC
Op
Op
Op
Op
Op
CC
CC

13573 73,51 ED
104
0,56 SR

EK
EK

EC O
MD S

CC
CC

60
14

0,32
0,08

SR
SR

AS
A

SP
CE

P
O

Op
Op

3

0,02

SR

AS

ES

O

CC

3
3
28
6
287
173
1
1055
32
18464

0,02
0,02
0,15
0,03
1,55
0,94
0,01
5,71
0,17
−

SR
SR
SR
SR
R
SR
SR
D
SR
−

A
A
A
AS
EK
AS
A
EK
AS
−

NP
NP
NP
SP
EC
SE
AP
NP
NP?
−

E
O
O
O
O
O
O
P
P
−

CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
CC
−

EE

FS

Vysvetlivky: KD – kategória dominancie: ED – eudominantný, D – dominantný, R –
recedentný, SR – subrecedentný, KK – kategória konštantnosti: EK – eukonštantný, K –
konštantný, AS – akcesorický, A – akcidentálny, ZE – zoogeografický element: AP –
amfipalearktický, CE – stredoeurópsky, EC – eurokaukazský, ES – eurosibírsky, MD –
mediteránny, NP – severotranspalearktický, SE - juhoeurópsky, EE – ekologický element: E –
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eurytopný, P – polytopný, O – oligotopný, S – stenotopný, FS – funkčné skupiny: CC –
špecialisti chladnej klímy, CS – kryptické druhy, Op – oportunisti, Σn – celkový počet
získaných jedincov
Tab. 2: Prezencia druhov v rámci študijných plôch
Podčeľaď
Druh
Myrmicinae
Aphaenogaster
subterranea
Myrmecina graminicola
Myrmica rubra
Myrmica ruginodis
Myrmica sabuleti
Myrmica scabrinodis
Myrmica schencki
Stenamma debile
Temnothorax affinis
Temnothorax crassispinus
Temnothorax parvulus
Tetramorium caespitum
Tetramorium impurum
Dolichoderinae
Dolichoderus
quadripunctatus
Formicinae
Formica fusca
Formica polyctena
Formica rufa
Lasius alienus
Lasius brunneus
Lasius emarginatus
Lasius fuliginosus
Lasius niger
Lasius platythorax
Σspp.

CA VI FU LI LL LH HH NA NK1 NK2

-

+

-

+

-

-

+

-

-

-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
-

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+
+
8

+
+
10

+
+
+
+
9

+
+
+
+
+
12

+
+
+
+
+
14

+
+
7

+
+
+
+
+
12

+
+
+
+
+
11

+
+
+
+
13

+
+
+
+
11

Vysvetlivky: Σspp. – celkový počet zistených druhov
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Obr.1: Klasifikácia druhových spektier formikocenóz študijných plôch podľa identity
druhového zastúpenia (Soerensov index, complete linkage)

Obr.2: Klasifikácia formikocenóz študijných plôch podľa abundačnej podobnosti
(Wishartov index, complate linkage)
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Záver
V rokoch 2000 – 2002 bol v orografických celkoch Malé Karpaty a Trnavská
pahorkatina uskutočnený zber mravcov za účelom zachytiť ich druhové spektrum a
kvalitatívno-kvantitatívne zastúpenie. Celkovo bolo zozbieraných 18 464 jedincov, ktoré
patrili do 23 druhov, 9 rodov a troch podčeľadí (Myrmicinae, Dolichoderinae a Formicinae).
Medzi eudominanty patrili dva druhy – Temnothorax crassispinus a Stenamma debile.
Druhovo najbohatšia bola lokalita LL s celkovým počtom 14 druhov. Iba tu bol zachytený
druh Myrmica sabuleti, M. schencki a Lasius fuliginosus.
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Úvod a formulácia cieľa
Rozvinutá antroposféra určuje procesy v krajine a biogeocenóze a vnáša poruchy do
jej autoregulačných mechanizmov. Pri týchto procesoch dochádza k evidentnej deteriorizácii
genómov [1], ktorá sa prejavuje na úrovni populácie aj spoločenstiev taxónov [2]. Müller et
al.

[3]

uvádzajú

limity

chemickej

analýzy

ako

nevýhodu

charakterizácie

ekogenotoxikologických faktorov v životnom prostredí. Z tohto hľadiska je nevyhnutná
indikácia genotoxických účinkov in situ [4]. Vyššie rastliny senzitívne reagujú na zmeny
v prostredí a majú v tomto procese nezastupiteľné miesto [5]. Preto je v monitorovaní
životného prostredia nevyhnutný výskum senzitivity rastlinných systémov v podmienkach in
situ. Taylor a Pitelka [6] uvádzajú, že rastliny, ktoré sú v prostredí permanentne vystavované

toxickým a mutagénnym faktorom, v priebehu času reagujú rôznym spôsobom v závislosti od
ich citlivosti. V rámci fytocenóz niektoré druhy nemusia reagovať vôbec, kým iné
senzitívnejšie druhy (väčšinou chránené rastliny) môžu byť výrazne poškodené. Odpoveďou
určitých rastlinných druhov pri nízkej úrovni záťaže, ale dlhodobej expozícii, môže byť
zmena genetickej štruktúry a následne vyvolaná vyššia rezistencia. Z tohto hľadiska má
štúdium adaptability inváznych rastlín na ekogenotoxickú deteriorizáciu a ich porovnanie
s druhmi miestnej flóry významnú funkciu.
Peľové zrná, materské peľové bunky a peľové tetrády diploidných druhov divorastúcej
flóry predstavujú základný bioindikačný materiál pre detekciu ekogenotoxickej situácie
v životnom prostredí. Výhodou tohto materiálu je veľká citlivosť, ktorú podmieňuje
haploidný stav, a početnosť potrebná pre zodpovedajúcu štatistickú analýzu výsledkov.
Využitie mikrospór a peľu umožňuje efektívne detekovať paralelne poškodenia na všetkých
troch štruktúrnych úrovniach genetického aparátu bunky, vplyv krátkodobej a dlhodobej
expozície, dopady akútnej a perzistujúcej záťaže prostredia a v neposlednom rade štúdium
adaptačných mechanizmov, individuálnej a populačnej odpovede v rôznych typoch záťaže
prostredia [7,8]. Základné kritériá pre výber vhodných indikačných druhov vypracovali Murín
[9] a Mičieta, Murín [10].
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Predkladaná práca prezentuje súhrnné výsledky indikácie ekogenotoxicity v blízkom
okolí spaľovne – Podunajské Biskupice (SPB). Pri hodnotení ekogenotoxicity sme využili
proces

mikrosporogenézy.

Pomocou

frekvencie

abortívnych

peľových

zŕn

u

vybraných indikačných a inváznych druhov rastlín sme skúmali ekogenotoxickú záťaž
životného prostredia na uvedenej lokalite. Na základe zistených údajov priemernej abortivity
peľových zŕn sme porovnávali indikačné a invázne druhy rastlín, a lokalitu v okolí Spaľovne
– Podunajské Biskupice s kontrolnou lokalitou v okolí obce Závod, Záhorská nížina.
Opis sledovanej lokality
Lokalita okolie spaľovne SPB sa nachádza vo fytogeografickom okrese Podunajská
nížina, v mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice a jej súradnice sú 48° 06` 37``
severnej zemepisnej šírky a 17° 10` 03`` východnej zemepisnej dĺžky. Uvedenú lokalitu
z východu ohraničuje petrochemický závod Slovnaft a.s., zo západu cesta medzi zastávkami
MHD – Spaľovňa komunálneho odpadu a ČOV Vlčie hrdlo. Keďže všetky hlavné dopravné
ťahy sú viac ako 2 km vzdialené od monitorovacej lokality, môžeme vylúčiť silný dopad
z emisií dopravy na výsledky experimentu.
Kontrolná lokalita Závod sa nachádza na Záhorskej nížine v blízkosti mesta Malacky.
V okolí uvedenej lokality sa nevyskytuje žiadny významný priemyselný zdroj, ktorý by
spôsoboval znečistenie životného prostredia. Pri kontrolnej lokalite sa nachádza Národná
prírodná rezervácia Abrod, ktorá sa vyznačuje výskytom vŕbovo-topoľového a jaseňovobrestového lužného lesa.

Materiál a metódy
Metodika výskumu je vypracovaná na základe štúdie Mičieta, Murín [11].
1. Odber vzoriek
Indikačné a invázne druhy na hodnotenie abortivity peľových zŕn boli vybrané na
základe nasledujúcich kritérií [9, 10]: taxóny musia byť diploidné, abortívnosť ich peľu
nesmie prevyšovať 5 %, rozšírené by mali byť nielen na prirodzených, ale aj na
synantropných stanovištiach, mali by byť ľahko determinovateľné a mať dostatočne dlhé
obdobie kvitnutia a je výhodné použiť tie z nich, ktorých peľ perzistuje v tetrádach.
Invázne druhy boli vybrané na základe zoznamu Gojdičová et al. [12] a Marhold et al.
[13]. Mladé a uzavreté kvety a kvetné púčiky z minimálne 10 indivíduí jedného taxónu boli
odobraté na exponovanej lokalite v okolí SPB. Zbieranie vzoriek bolo vykonané v mesiacoch
s najnižšími zrážkami (júl až september). Kontrolné vzorky boli odoberané v okolí obce

393

Závod, Záhorská nížina. Vzorky boli zafixované v zmesi etanolu a kyseliny octovej (3:1). Po
24 hodinách bola fixačná tekutina nahradená 75% etanolom.
2. Príprava preparátov
Zo zafixovaných kvetov a kvetných púčikov boli vypreparované peľnice, a z peľníc
boli na podložné sklíčka vytlačené peľové zrná. Na farbenie peľových zŕn bolo použité
farbivo 1% anilínová modrá v laktofenole. Takto pripravené materiály sme mikroskopicky
hodnotili.
3. Hodnotenie preparátov
Pri hodnotení abortivity sme hodnotili 3000 peľových zŕn z 10 kvetných púčikov z 10
rastlín, t. z. 300 peľových zŕn z jedného indivídua na jeden preparát. Pre hodnotenie abortivity
boli použité tieto kritériá: veľkosť (nadštandardne väčšie peľové zrná boli hodnotené ako
abortívne), tvar (deformované, zvraštené boli hodnotené ako abortívne), farbiteľnosť
(abortívne peľové zrná sú nezafarbené). U niektorých druhov perzistujú peľové zrná
v tetrádach, čo umožňuje po ukončení ana-telofázy rozlíšiť genetické a fyziologické
poškodenie peľových zŕn.
4. Spracovanie výsledkov
Údaje, ktoré sme získali zhodnotením preparátov sme štatisticky spracovali. Pre každý
druh z určitej lokality sme zostavili jeden štatistický súbor, ktorý tvorili súbory jednotlivých
meraní. Z týchto údajov sme získali strednú hodnotu, ktorá predstavovala výslednú abortivitu
vzorky, a k tomu vhodnú charakteristiku variability. Strednú hodnotu sme vypočítali
z aritmetického priemeru jednotlivých meraní, a na charakteristiku variability sme použili
strednú chybu priemeru. Výsledky boli porovnávané so zistenou hodnotou abortivity na
kontrolnej lokalite. Na číselné vyjadrenie pomeru abortivity nameranej v sledovanom územi
a na kontrolnej lokalite používame tzv. indikačný index [14]. Indikačný index vyjadruje
koľkokrát je genotoxická záťaž vyššia na exponovanej (v neznečistenej) lokalite oproti
kontrolnej (relatívne čistej) lokalite. Pomocou indikačného indexu boli porovnávané údaje
peľovej abortivity indikačných a inváznych druhov na referenčnej lokalite.

Výsledky a diskusia
V roku 2009 sme vybrali 20 indikačných a 10 inváznych druhov rastlín, na ktorých
sme sledovali abortivitu peľových zŕn. Abortivitu vzoriek u indikačných druhov rastlín spolu
s indikačnými indexmi uvádzam v tabuľke číslo 1.
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Tab.1: Hodnoty peľovej abortivity (v %) so strednou chybou priemeru
/SPB – okolie Spaľovňa Podunajské Biskupice/
Druh
Artemisia vulgaris
Ballota nigra
Bellis perennis
Berteroa incana
Calystegia sepium
Carduus acanthoides
Chelidonium majus
Chenopodium
hybridum
Cichorium intybus
Conium maculatum
Consolida regalis
Daucus carota
Lamium purpureum
Linaria vulgaris
Matricaria discoidea
Melandrium album
Melilotus albus
Melilotus officinalis
Pastinaca sativa
Sinapis arvensis

Kontrolná
lokalita 2009
2.36±0.2
2.24±0.7
2.17±0.3
1.28±0.8
1.22±0.9
1.39±0.6
1.73±0.9
0.27±0.1

Peľová abortivita
2009 SPB
3.76±0.8
11.43±0.4
5.64±0.9
8.27±0.5
6.95±0.1
4.69±0.7
9.24±0.4
1.16±0.6

Indikačný index
2009
1.60
5.10
2.60
6.46
5.70
3.37
5.34
4.30

1.4±0.3
1.32±0.6
1.76±0.9
3.89±0.5
3.32±0.8
4.47±0.5
0.38±0.9
2.26±0.4
1.12±0.8
1.56±0.3
3.27±0.1
2.13±0.9

2.34±0.9
4.65±0.4
2.65±0.7
9.24±0.1
6.85±0.1
10.44±0.3
3.94±0.2
4.78±0.7
6.42±0.1
5.26±0.9
5.42±0.6
7.85±0.2

1.67
3.52
1.51
2.38
2.06
2.34
10.36
2.12
5.73
3.37
1.66
3.68

Na základe indikačných indexov môžeme konštatovať najvyššie zvýšenie peľovej
abortivity (viac ako štvornásobné) u nasledujúcich indikačných druhov: Ballota nigra,
Berteroa incana, Calystegia sepium, Chelidonium majus, Chenopodium hybridum, Matricaria
discoidea, Melilotus albus. Trojnásobné až štvornásobné zvýšenie peľovej abortivity oproti

kontrolnej lokalite sme zistili u druhov: Carduus acanthoides, Conium maculatum, Melilotus
officinalis, Sinapis arvensis.

Hodnoty peľovej abortivity spolu s indikačnými indexmi u inváznych druhov rastlín
uvádzame v tabuľke č. 2. Viac ako dvojnásobné zvýšenie peľovej abortivity sme zistili
u nasledujúcich druhov: Bunias orientalis, Conyza canadensis a Galinsoga parviflora.
U druhov Artemisia vulgaris, Asclepias syriaca, Solidago canadensis sme zistili viac ako
1,5-násobné zvýšenie peľovej abortivity oproti kontrolnej lokalite. Najmenšiu citlivosť na
zmeny v prostredí sme pozorovali u Cannabis ruderalis, Datura stramonium, Impatiens
glandulifera a Impatiens parviflora.
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Zo sledovaných inváznych druhov najvyššia zvýšenie abortivity bolo u druhu Conyza
canadensis

–

2,74-násobné,

oproti

10,36-násobnému

zvýšeniu

u najcitlivejšieho

z indikačných druhov, Matricaria discoidea. Priemerné zvýšenie abortivity inváznych druhov
na lokalite SPB bolo 1,81-násobné, zatiaľ čo u indikačných druhov bola táto hodnota až 3,74
(Obr. 1). Tieto výsledky potvrdzujú nižšiu senzitivitu inváznych druhov na ekogenotoxickú
záťaž prostredia.

Tab.2: Hodnoty peľovej abortivity (v %) so strednou chybou priemeru a s indikačnými
indexmi
/SPB – okolie Spaľovňa – Podunajské Biskupice/
Druh

Artemisia annua
Asclepias syriaca
Bunias orientalis
Cannabis
rudentalis
Conyza canadensis
Datura
stramonium
Galinsoga
parviflora
Impatiens
glandulifera
Impatiens
parviflora
Solidago
canadensis

0.26±0.6
1.24±0.4
0.74±0.1
3.22±0.7

Peľová abortivita
2009 SPB
0.43±0.3
2.11±0.9
1.96±0.1
4.37±0.5

Indikačný index
2009
1.65
1.73
2.65
1.36

0.54±0.2
1.34±0.5

1.48±0.8
1.54±0.4

2.74
1.15

0.82±0.6

1.98±0.2

2.41

2.26±0.9

3.28±0.3

1.45

3.74±0.4

4.23±0.7

1.13

2.31±0.3

4.18±0.8

1.81

Kontrolná lokalita 2009

Obr. 1: Indikačné indexy na lokalite SPB
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Záver
Na základe zistených údajov abortivity peľových zŕn môžeme vysloviť hypotézu
zvýšenej senzitivity inváznych druhov na ekogenotoxickú záťaž prostredia oproti indikačným
druhom.
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Antihelmintická rezistencia voči makrocyklickým laktónom u parazitov oviec.
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Úvod a formulácia cieľa
Gastrointestinálne nematodózy negatívne ovplyvňujú zdravotný stav oviec, čoho
následkom sú ekonomické straty. Na prevenciu a terapiu

týchto ochorení sa používajú

chemoterapeutiká, s čím môže byť spojený vznik rezistencie. Antihelmintiká patria do
skupiny liečiv, ktoré sú namierené proti negatívnemu pôsobeniu helmintov v tele hostiteľa.
Vznik antihelmintickej rezistencie predstavuje vážny ekonomický problém hlavne v krajinách
s rozvinutým chovom hospodárskych zvierat ako sú Austrália, Nový Zéland, Afrika, ale aj
v iných ázijských, amerických a európskych krajinách.
Nástup rezistencie voči benzimidazolom a imidazotiazolom nasmeroval chovateľov
k používaniu makrocyklických laktónov, teda antihelmintík s iným mechanizmom účinku,
čím došlo k vzniku rezistencie aj voči poslednej dostupnej skupine širokospektrálnych
antihelmintík. Makrocyklické laktóny (ML) a milbemycíny sa dostali na trh v osemdesiatych
rokoch minulého storočia a majú úplný antihelmintický, akaricídny a insekticídny účinok na
rozdiel od chýbajúcej antifungálnej a antibakteriálnej aktivity a neúčinnosti voči motoliciam
a pásomniciam [1]. Prvým a najčastejšie používaným liečivom zo skupiny avermektínov je
ivermektín, ktorý sa u oviec podáva v množstve 0,2 mg/kg, pôsobí ako inhibítor motility
a vývinu voľne žijúcich štádií hlístovcov z čeľade Trichostrongylidae, ale nespôsobí akútne
letálne účinky [2]. Na detekciu rezistencie voči antihelmintikám sa používajú viaceré in vivo
a in vitro metódy. In vivo testy sú časovo náročnejšie, cenovo drahšie a niekedy
charakterizované nízkou preukázateľnosťou výsledkov – reprodukovateľnosť, presnosť [3].
Najpoužívanejšou in vitro metódou je test vývinu lariev.
Prieskum vykonaný na Slovensku v rokoch 2003 – 2004 poukázal na výskyt
rezistencie voči ML [4] , avšak tento výskum je nedostatočný vzhľadom na to, že zahrnul
malý počet fariem. Preto našim cieľom je zmapovať prevalenciu rezistencie na antihelmintiká
zo skupiny ML v stádach zvierat použitím najcitlivejších a najspoľahlivejších doteraz
používaných in vitro metód, akou môže byť aj test vývinu lariev.

Materiál a metódy
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Za účelom získania vajíčok sme vykonali experimentálnu infekciu jahniat larvami
tretieho vývinového štádia, pričom sme použili citlivé a rezistentné kmene izolátu parazita
Haemonchus contortus. Vajíčka hlístovcov sme izolovali zo vzoriek trusu metódou

sedimentácie cez tri laboratórne sitá s rozmermi 250, 100 a 20 µm. Vajíčka boli následne
koncentrované na 20 µm site, premyté vodou, sedimentované, vyflotované soľným roztokom
a boli použité na in vitro test. Základným princípom tohto testu je vývin vajíčok nematódov
do infekčného larválneho štádia v prítomnosti rôznych koncentrácií antihelmintika, pričom
antihelmintikum je inkorporované v agare. Ako výživné médium pri vývine lariev do
infekčného štádia sme použili kvasinkový extrakt. Výsledky tohto testu sa vyjadrujú
v hodnotách LD50/LD99. Hodnoty LD50/LD99 sme získali pomocou logitsového regresného
modelu.

Výsledky
V Tabuľke č. 1 uvádzame aritmetický priemer hodnôt LD50 a LD99 ± SD a variačný
koeficient v in vitro teste, kde sme použili ako liečivo ivermektín. Tabuľka č. 2 sumarizuje
aritmetický priemer hodnôt LD50 a LD99 ± SD a variačný koeficient v in vitro teste, kde sme
použili ako liečivo ivermektín aglykón. Tabuľka č. 3 sú uvedené aritmetické priemerné
hodnoty LD50 a LD99 ± SD a variačný koeficient v in vitro teste, kde sme použili ako liečivo
eprinomektín. Tabuľka č. 4 uvádzame faktory rezistencie (hodnota získaná u rezistentného
izolátu/hodnota získaná u citlivého izolátu) rôznych kmeňov parazita Haemonchus contortus.

Tab. 1: aritmetický priemer ± SD hodnoty LD50/LD99 pre citlivé a rezistentné izoláty získané
pri LDT, liečivo – IVERMEKTÍN
kmeň

LD50(µg.ml-1)

CV (%)

± SD

LD99(µg.ml-1)

CV (%)

± SD

Citlivé izoláty
McMaster

2,322 ± 1,120

48,22

7,743 ± 4,941

63,82

ISE

2,363 ± 0,827

20,30

15,59 ± 14,82

95,10

MOX

9,120 ± 5,064

55,52

46,54 ± 32,14

69,07

CAVR

4,410 ± 3,877

97,91

14,44 ±1 3,97

96,75

ISE – SEL.

9,220 ± 8,110

97,96

26,80 ± 27,94

104,27

Rezistentné
izoláty
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ISE – SEL. L.

17,94 ± 6,099

34,01

110,2 ± 75,19

68,25

Tab. 2: aritmetický priemer ± SD hodnoty LD50/LD99 pre citlivé a rezistentné izoláty získané
pri LDT, liečivo – IVERMEKTÍN AGLYKÓN
kmeň

LD50(µg.ml-1)

CV (%)

± SD

LD99(µg.ml-1)

CV (%)

± SD

Citlivé izoláty
McMaster

0,941 ± 0,518

55,07

2,492 ± 1,023

41,07

ISE

0,697 ± 0,141

20,30

7,655 ± 7,57

98,76

MOX

0,642 ±0 ,131

20,41

7,435 ± 6,385

85,87

CAVR

7,188 ± 2,779

39,66

104,1 ± 103,5

99,42

ISE – SEL.

15,17 ± 9,028

59,49

73,03 ± 30,0

41,08

ISE – SEL. L.

16,70 ± 2,35

14,10

151,9 ± 159,7

105,09

Rezistentné
izoláty

Tab. 3: aritmetický priemer ± SD hodnoty LD50/LD99 pre citlivé a rezistentné izoláty získané
pri LDT, liečivo– EPRINOMEKTÍN
kmeň

LD50(µg.ml-1)

CV (%)

LD99(µg.ml1

± SD

CV (%)

)

± SD
Citlivé izoláty
McMaster

0,787 ± 0,380

48,27

3,638 ± 2,050

56,36

ISE

0,802 ± 0,059

7,4

8,225 ± 7,265

88,33

MOX

1,17 ± 0,138

11,87

24,34 ± 23,63

97,08

CAVR

4,206 ± 0,886

21,9

40,34 ± 31,47

78,00

ISE – SEL.

9,192 ± 3,479

37,85

34,66 ± 21,01

60,61

ISE – SEL. L.

12,66 ± 0,654

5,17

41,27 ± 21,43

51,93

Rezistentné
izoláty

Tab. 4: faktory rezistencie rôznych kmeňov parazita Haemonchus contortus
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ivermektín
kmeň

RF50

RF99

ivermektín aglykón
RF50

RF99

eprinomektín
RF50
RF99

MOX/McM

3,92

6,01

0,68

2,98

1,48

6,69

CAVR/McM

1,89

1,86

7,63

41,77

5,34

11,08

ISE-S/McM

3,97

3,46

16,12

29,30

11,68

9,53

ISE-S-

7,72

14,23

17,7

60,95

16,09

11,54

MOX/ISE

3,85

2,98

0,92

0,97

1,45

2,95

CAVR/ISE

1,86

0,92

10,31

13,58

5,24

4,9

ISE-S/ISE

3,9

1,71

21,76

9,54

11,46

4,21

ISE-S-L/ISE

7,89

7,06

23,95

19,84

15,78

5,02

L/McM

Diskusia a záver
Z in vitro testov sa na detekciu rezistencie voči ML používa test larválneho vývinu larval development test [5], test larválnej paralýzy - larval paralysis test [2], migračnoinhibičný test [6] a test mikromotility lariev [7]. Väčšina týchto testov porovnáva paralýzu
rezistentných a citlivých populácií pretože ML spôsobujú paralýzu pažeráka hlístovcov [8] a
majú tiež paralyzujúci účinok na somatickú svalovinu týchto červov [2]. Pri

zisťovaní

rezistencie platí, že čím skôr (rezistentné parazity sú v populácii v minimálnom množstve) sú
rezistentné parazity identifikované tým skôr môžeme aplikovať preventívne opatrenia na
ďalšie rozširovanie rezistencie v stáde. Podľa doterajších poznatkov, ktoré sa týkajú
uvedených testov, tieto metódy nedokážu stanoviť rezistenciu z dôvodu nízkej citlivosti
a reprodukovateľnosti. Údaje z doteraz publikovaných prác poukazujú na to, že pri porovnaní
rezistentných a citlivých parazitov boli získané nízke hodnoty faktora rezistencie (2-4). Vo
všeobecnosti možno povedať, že čím vyšší je faktor rezistencie, tým ma daný kmeň vyššie
zastúpenie rezistentných parazitov oproti citlivému kmeňu. Zároveň platí, že použitú metódu
možno považovať za spoľahlivejšiu a citlivejšiu v detekcii rezistencie. Naše výsledky
poukazujú na skutočnosť, že pri inkubácii parazitov v rôznych derivátoch ivermektínu
(ivermektín aglykón, eprinomektín) sa signifikantne zvýši citlivosť testov, čo umožní nielen
potvrdiť rezistenciu, ale aj určiť počiatočnú fázu nástupu rezistencie u parazitov v terénnych
podmienkach.
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Na základe dosiahnutých výsledkov považujeme test vývinu lariev za vhodný pre
detekciu rezistencie voči ML a plánujeme ho zahrnúť do monitoringu zisťovania prevalencie
rezistencie na Slovensku.
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Dentálna mikroabrázia – nová metóda na predikciu stravovacích návykov historických
populácií
Kristína Domonkošová Tibenská, Silvia Bodoriková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie,
Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika,
domonkosova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
V rámci metodiky sledovania mikroabráznych deštrukcií na povrchu zubnej skloviny
sa klasifikujú mikroskopické vady, ktoré sa delia do troch kategórii: ryhy, jamky a ostatné
povrchové defekty [1]. Počet, dĺžka a orientácia týchto mikroabráznych defektov na bukálnej
ploche zubov majú veľkú informatívnu hodnotu pre interpretáciu potravných zvyklostí [2, 3].
Ich vznik silne ovplyvňuje zastúpenie abrazívnych častíc (napr. fytolity) v potrave, kyslosť,
tvrdosť jedla a tiež aj sila a smer činnosti maxilo-mandibulárneho aparátu [1, 4, 5].
Zubná mikroabrázia nám môže pomôcť objasniť aj otázky týkajúce sa vzniku poľnohospodárstva
a hrnčiarstva, samotnej prípravy jedla (využitie ohňa pri varení), spôsobu spracovávania potravy s využitím
brusných nástrojov, atď. [4, 6].
Je preukázané, že v populáciách živiacich sa zmiešanou resp. mäsitou stravou, bola zistená
tendencia k menšej denzite strií a vyššiemu podielu vertikálnych rýh, zatiaľ čo v poľnohospodárskych
populáciách s vyšším obsahom vlákniny a teda aj vyšším podielom abrazívnych častíc (fytolity) v potrave,
prevládali strie horizontálne a ich hustota bola vyššia [7]. Fytolity sú mikroskopické kryštály oxidu
kremičitého, šťavelanu vápenatého resp. uhličitanov nachádzajúcich sa v rastlinných pletivách. Pri
spracovávaní rastlinnej zložky potravy žuvaním dochádza k ich uvoľňovaniu, čím sú zuby vystavené
brúsnemu účinku týchto mikrokryštálov [8]. Predpokladá sa, že okrem vysokého obsahu fytolitov v potrave
malo vplyv na formovanie strií u historických poľnohospodárskych skupín mletie obilnín, kedy sa do stravy
mohol dostať abrazívny materiál z brúsnych kameňov [9]. Jedinci žijúci v aridných oblastiach púšti
a polopúští vykazujú taktiež silnejšiu abráziu v dôsledku prítomnosti abrazívnych pieskových častíc
v potrave [10].

Materiál a metódy
Dentálna mikroabrázia bola hodnotená na pohrebisku Gáň (okr. Galanta, Slovensko),
ktoré bolo odkryté počas záchranného archeologického výskumu v roku 2007. Na základe
hrobovej výbavy bolo datované do obdobia sťahovania národov (5.-6. stor. n. l.). S počtom 38
hrobov je tretím najrozsiahlejším pohrebiskom z obdobia sťahovania národov na území
Slovenska.
Na túto analýzu bolo potrebné vytypovať zuby intaktné, bez postmortálnych
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deštrukcií, bez zubného kazu a zubného kameňa. Z tohto dôvodu boli hodnotení iba 17
(44,7%) jedinci z 38: deväť mužov, šesť žien a dvaja jedinci neurčeného pohlavia. Od
každého jedinca bol analyzovaný jeden zub

Tab. 1: Zoznam jedincov a ich analyzovaných zubov

Číslo hrobu

Pohlavie

Vek

Kód zubu (FDI)
Mikroabrázia

7
8a
8b
10
13
15
19
21
23
24
26
27
28
30

žena
muž
neurčené
žena
neurčené
žena
žena
muž
muž
žena
muž
muž
muž
muž

maturus II. (50-60 r.)
adultus II. (30-40 r.)
juvenis (15-20 r.)
senilis (60+ r.)
infans II. (7-14 r.)
adultus II. (30-40 r.)
senilis (60+ r.)
maturus I. (40-50 r.)
juvenis (15-20 r.)
adultus I. (20-30 r.)
infans II. (7-14 r.)
adultus I. (20-30 r.)
maturus II-senilis (50+ r.)
maturus I. (40-50 r.)
adultus II- maturus I. (3031
žena
50 r.)
44
muž
maturus (40-60 r.)
81
muž
maturus II. (50-60 r.)
FDI - World Dental Federation notation of teeth

36
17
37
17
37
37
27
27
26
47
16
27
27
46
16
27
47

Na sledovanie dentálnej mikroabrázie boli vyhotovené zubné repliky molárov, aby sa
predišlo deštrukcii originálov. Zuby boli najprv očistené pomocou 96 % etanolu. Samotná
príprava replík prebiehala v troch fázach. V prvej fáze boli vyhotovené zubné odtlačky
(negatívna replika) pomocou hydrofilného vinylpolysiloxanu – elite HD light body fast
setting a putty soft normal setting easy mix (výrobca Zhermack, Italy). Následne boli
v druhej fáze vytvorené odliatky (pozitívna replika) pomocou odlievacej dvojzložkovej živice
– CHS Epoxy 372, P 11 (výrobca Movychem, Slovensko). Nakoniec boli repliky pozlátené
na Geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave (Slovensko). Pripravené zubné vzorky sa
pozorovali pod SEM mikroskopom JXA-840A-Electron probe microanalyzer JEOL na
Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Sledovanou oblasťou bola bukálna plocha
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meziobukálneho hrbčeka v strednej tretine zuba. Fotografie zubov boli uložené ako jpg formát
1000x800 pixlov. Pri digitalizácii boli použité nasledovné parametre: prúd 3x 10-9A až 6x109

A , napätie 20kV, 120x zväčšenie a pracovná vzdialenosť 15 až 39 mm. V programe ACD

SEE 7.0 boli obrázky upravené na plochu 0,35 mm2 (648x648 pixlov).
Jednotlivé mikroabrázne defekty boli kategorizované do štyroch skupín po 45° podľa
orientácie v programe SigmaScanPro 5.0 na strie: V – vertikálne (67,5 až 112,5°), MD –
mesio-distálne (pre dolné ľavé a horné pravé zuby – 112,5° až 157,5°; pre dolné pravé a horné
ľavé zuby – 22,5° až 67,5°), DM – disto-mesiálne (pre dolné ľavé a horné pravé zuby – 22,5°
až 67,5°; pre dolné pravé a horné ľavé zuby – 112,5° až 157,5°), H – horizontálne strie (0° až
22,5°a 157,5° až 180°). Analyzovaných bolo 10 premenných – 1, počet horizontálnych strií
NH; 2, počet vertikálnych strií – NV; 3, počet mesio-distálnych strií – NMD; 4, počet distomesiálnych strií NDM; 5, celkový počet strií NT; 6, priemerná dĺžka H strií – XH; 7,
priemerná dĺžka V strií – XV; 8, priemerná dĺžka MD strií – XMD; 9, priemerná dĺžka
DM strií – XDM; 10, priemerná dĺžka všetkých strií – XT [7].

Výsledky a diskusia
V Gáňskej populácii bolo celkovo zhodnotených 2469 strií, z toho: 1400 (56,7 %) strií
prislúchalo jedincom mužského pohlavia, 827 (33,5 %) ženskému pohlaviu a 242 (9,8 %) rýh
jedincom neurčeného pohlavia. Na jedného muža spadalo v priemere 155,6 strií, na jednu
ženu 137,8 strií a na jedinca s neurčeným pohlavím 121,0 strií. Percentuálne najviac
zastúpenou skupinou boli vertikálne ryhy s počtom 1320 (53,5 %). Najmenší percentuálny
podiel tvorili horizontálne ryhy (147 rýh – 5,9 %). Lalueza et al. [7] vo svojej práci uvádzajú,
že priemerná hustota strií u nimi sledovaných skupín moderných lovcov a zberačov (živiaci sa
prevažne mäsitou až zmiešanou stravou) bola v rozmedzí 32,0 až 74,8 strií na sledovanú
plochu. Priemerný celkový počet strií u stredovekých poľnohospodárov dosahoval hodnotu
83,1 [9]. Priemerný počet strií u jedincov z pohrebiska Gáň bol 145,24, preto môžeme
predpokladať, že strava nami sledovaných jedincov obsahovala veľmi abrazívne komponenty,
čo môže poukazovať na značný podiel rastlinnej zložky v potrave. Naopak na základe
vysokého priemerného počtu vertikálnych strií (77,7), môžeme usudzovať, že títo jedinci sa
živili aj mäsitou stravou. Priemerná dĺžka všetkých strií sa u lovcov a zberačov pohybuje
v rozmedzí od 152,0 až 235,2µm, zatiaľ čo u poľnohospodárskych skupín je priemerná dĺžka
strií do 151,2µm [7]. V našej sledovanej skupine bola priemerná dĺžka sledovaných rýh
158,3µm, čo nám znovu poukazuje na zmiešaný typ stravy nami sledovanej populácie.
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Získané priemerné hodnoty 10 premenných z pohrebiska Gáň ako aj ich smerodajné
odchýlky, medián, minimum a maximum sú uvedené v tabuľke 2.
Tab. 2: Charakteristiky polohy a variability počtu (NH, NV, NMD, NDM a NT) a
vzdialenosti (XH, XV, XMD, XDM a XT) mikroabráznych defektov u jedincov z pohrebiska
Gáň

NH

XH
NV
XV
NMD
XMD
NDM
XDM
NT
XT

n
147
147
1320
1320
393
393
609
609
2469
2469

Priemer
8,65
216,01
77,65
160,25
23,12
136,88
35,82
153,75
145,24
158,25

SD
6,93
149,94
26,76
126,06
17,28
106,30
17,17
123,12
26,72
125,02

Medián

7,00
180,57
79,00
120,55
18,00
104,35
33,00
116,04
145,00
119,00

Minimum
1,00
16,26
39,00
12,07
2,00
9,92
10,00
2,75
112,00
2,75

Maximum
26,00
604,24
137,00
664,84
70,00
684,15
75,00
698,93
204,00
698,93

n – počet analyzovaných vzoriek; SD – smerodajná odchýlka; Hodnoty XH, XV, XMD,XDM a XT sú uvedené v

µm

Záver
Na základe veľkej hustoty strií môžeme predpokladať, že značnou súčasťou stravy
Gáňskej populácie bola rastlinná zložka. Na druhej strane vysoký počet vertikálnych strií
a veľká priemerná dĺžka týchto rýh nám naznačuje, že sa v potrave vyskytoval aj značný
podiel mäsa. Môžeme teda tvrdiť, že jedinci z pohrebiska Gáň mali vyváženú stravu nielen
s vysokým obsahom rastlinného, ale aj mäsitého podielu.
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Bakteriálna krúžkovitosť zemiakov – obávané ochorenie zemiakov aj na Slovensku.
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Úvod a formulácia cieľa
Bakteriálna krúžkovitosť zemiakov je nebezpečné, rýchlo sa šíriace ochorenie, ktoré
každoročne sťažuje situáciu pestovateľom a ekonomicky zaťažuje jednotlivé štáty. Spôsobuje
ho fytopatogénna baktéria Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (CMS) [1].
Organizácia EPPO (European Plant Protection Organisation) ju klasifikuje do A2 zoznamu
škodlivých organizmov [2]. Rozsah jej hostiteľov je úzky. Okrem ľulku zemiakového
(Solanum tuberosum L.) bola popísaná schopnosť tejto baktérie kolonizovať ľulok
baklažánový (Solanum melogena L.) a tiež rajčiak jedlý (Lycopersicon esculentum Mill.) [3].
Počiatočnými príznakmi infekcie je schnutie listov, strata ich lesklého povrchu a mierne
vinutie okrajov listov smerom dovnútra a nahor. Medzižilové priestory listov menia farbu na
svetlozelenú až bledožltú a možno na nich badať rozvoj chlorózy. S postupným rozvojom
ochorenia chloróza pokračuje, listy hnednú až podľahnú nekróze [4]. Postupným množením
baktérie v hostiteľskej rastline, ako typická oklúziogénna baktéria, kolonizuje xylémovú časť
cievneho zväzku. U ľuľku zemiakového boli po umelej infekcii rastlín stanovené znížené
hodnoty transpirácie [5]. Okrem toho bol študovaný vplyv tejto baktérie aj na primárny
metabolizmus rastlín [6]. Hlavným negatívnym hospodárskym dôsledkom tohto ochorenia je
intenzívne hnitie zemiakových hľúz, ktoré sú komerčne ďalej nepoužiteľné a navyše sú
potenciálnym zdrojom infekcie. Ďalším problémom je aj výskyt latentných infekcií, kde pri
absencii symptómov je možnosť následného rozširovania infekčného sadbového materiálu
ešte vyššia. Navyše v súčasnosti neexistuje žiaden spôsob účinnej kuratívnej ochrany voči
bakteriálnej krúžkovitosti. Toto je aj dôvod, prečo jednotlivé štáty Európskej únie vykonávajú
jej prísny monitoring, regulujú, ale hlavne kontrolujú obchod so sadbovými hľuzami.
Slovenská republika nie je výnimkou. Európska legislatíva je implementovaná v nariadení
vlády SR č. 113/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 70/2004 Z. z o ochrane
proti zavlečeniu bakteriálnej krúžkovitosti zemiakov. Monitoring a detekciu CMS
v Slovenskej republike zabezpečuje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
(UKSUP) v Bratislave (Oddelenie všeobecnej a karanténnej diagnostiky), s ktorým Katedra
fyziológie rastlín PriF UK úzko spolupracuje.
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Cieľom tejto práce bola participácia pri monitorovaní a detekcii bakteriálnej
krúžkovitosti zemiakov, ako aj štúdium niektorých vybraných fyziologických parametrov
ľuľku zemiakového napadnutého týmto ochorením. Študoval sa vplyv infekcie na obsah
fotosyntetických pigmentov a aktivitu izolovaných chloroplastov. Okrem toho sa pokračuje v
prieskume niektorých biologicky aktívnych látok z hľadiska ich potenciálneho ochranného
účinku voči bakteriálnej krúžkovitosti u ľuľku zemiakového.
Materiál a metódy
Pre účely monitoringu boli do laboratória dodávané vzorky sadbových a konzumných
zemiakových hľúz prostredníctvom regionálnych fytoinšpektorov. Detekcia karanténneho
mikroorganizmu CMS vo vzorkách prebiehala podľa nariadenia vlády SR č. 113/2007 Z. z.
Pri diagnostike patogénnej baktérie CMS sme využívali sérologickú metódu nepriameho
imunofluorescenčného značenia protilátkami [7], metódu selektívneho obohatenia baktérie
CMS v indikátorovej rastline ľuľku baklažánového a jej následnú izoláciu a in vitro kultiváciu
na semiselektívnom médiu MTNA [8]. Pre potvrdenie vyizolovaného kmeňa CMS sme
použili test patogenity.
Pri testovaní vplyvu biologicky aktívnych látok na rast CMS sme postupovali podľa
metódy Pouvová et al. [9]. Na ENA II médium (živný agar č. 2 – 6.6 g, glukóza – 6.6 g,
kvasinkový extrakt – 0.7 g, agar – 15.0 g, sterilná voda – 1 l, pH – 6.6) sme inokulovali 45 µl
suspenzie bakteriálneho kmeňa CMS PD-406 s koncentráciou 5.10 8 KTJ.ml-1. Následne sme
na médium poukladali sterilné papierové disky, na ktoré sme aplikovali 5 µl účinných látok
tebuconazol, mancozeb, a tiež olejovej silice z mäty poľnej (japonskej) v koncentračnej škále
1000 až 0,1 mg.l-1. Účinok sa hodnotil po 4 dňoch kultivácie v tme pri teplote 21 oC na
základe veľkosti zóny inhibujúcej rast bakteriálnych kolónií.
Pre štúdium vplyvu infekcie na fyziologické parametre hostiteľskej rastliny sme
pracovali s dvoma odrodami ľuľku zemiakového (Agria, Solara), ktoré sme si dopestovali
v definovaných podmienkach a následne v štádiu vývinu prvých pravých listov umelo
infikovali do stonky bakteriálnu suspenziu CMS o koncentrácii 5.108 KTJ.ml-1. Následne sme
v týždňových intervaloch odoberali listy infikovaných a neinfikovaných rastlín a stanovili
sledované fyziologické parametre. Fotochemickú aktivitu izolovaných chloroplastov sme
stanovili pomocou Hillovej reakcie v in vitro podmienkach podľa modifikovanej metódy
Henselová et al. [10]. Chloroplasty sme izolovali z 10 g listov a ako umelý akceptor
elektrónov sme použili sodnú soľ 2,6 dichlorfenolindofenolu (DCPIP). Redukciu DCPIP
izolovanými chloroplastami sme merali spektrofotometricky pri 630 nm po trojminútovej
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expozícii reakčnej zmesi o intenzite svetla 400 µmol.m-2.s-1 FAR. Aktivitu chloroplastov sme
vyjadrili v percentách fotoredukcie DCPIP. Obsah chlorofylov (a+b) a karotenoidov (k+x)
sme stanovovali podľa metódy Lichtenthaler [11]. Výsledky sme štatisticky vyhodnotili
ANOVA testom v programe STATGRAPHICS Centurion XV.

Výsledky a diskusia
Na základe dosiahnutých výsledkov sa pri testovaní sadbových hľúz zemiakov
potvrdila účinnosť karanténnych a monitorovacích opatrení proti zavlečeniu bakteriálnej
krúžkovitosti. Dôkazom bol fakt, že spomedzi testovaných vzoriek nebola zaznamenaná
žiadna pozitívna vzorka pri testovaní certifikovanej sadby. Pri konzumných hľuzách bola
situácia odlišná, no zistené pozitívne prípady k celkovému počtu testovaných vzoriek
neindikujú zvýšené nebezpečenstvo rozšírenia tohto ochorenia v podmienkach Slovenskej
republiky (Obr. 1). V sezóne 2007-2008 sme po zdiagnostikovaní 333 vzoriek konzumných
zemiakov zaznamenali celkovo 11 pozitívnych prípadov bakteriálnej krúžkovitosti. Najviac,
konkrétne 7 prípadov, bolo zistených vo východoslovenskom regióne, smerom na západ počet
pozitívnych prípadov klesal. Na strednom Slovensku sa potvrdili 3 prípady a na západnom iba
1 pozitívny prípad výskytu CMS. V sezóne 2008-2009 sa situácia mierne zlepšila.
Z celkového počtu 302 vzoriek konzumných zemiakov bolo bakteriálnou krúžkovitosťou
postihnutých iba 6. Rovnako ako v sezóne 2007-2008, aj v sezóne 2008-2009 bola najviac,
konkrétne

so

4

pozitívnymi

prípadmi,

postihnutá

východná

časť

Slovenska.

V stredoslovenskom regióne boli zistené 2 pozitívne prípady, kdežto na západnom Slovensku
sa výskyt ochorenia nepotvrdil. Relatívne vyšší výskyt CMS na východnom Slovensku môže
vyplývať jednak z blízkosti susedného Poľska, Ukrajiny a Ruska, kde bakteriálna
krúžkovitosť zemiakov zaznamenala omnoho väčšiu intenzitu ako na Slovensku. I keď
pravdepodobnosť prepuknutia ochorenia u porastu dopestovaného z certifikovanej sadby je
zanedbateľná, môžu však rôzne exogénne faktory túto pravdepodobnosť zvýšiť. Jednak
mohlo dôjsť k primiešaniu necertifikovanej a infikovanej sadby medzi sadbu certifikovanú,
alebo došlo k infikovaniu porastu prostredníctvom závlahovej vody, ako to vo svojej práci
popisuje aj Van der Wolf et al. [12]. Takisto schopnosť CMS prežívať na prepravkách
zemiakov a rôznych transportných materiáloch umožňuje preniesť infekciu aj na zdravý
sadbový materiál, čo je tiež možným vysvetlením takto zistených prípadov bakteriálnej
krúžkovitosti [13].
Štúdium vplyvu bakteriálnej krúžkovitosti na obsah fotosyntetických pigmentov u
infikovaných rastlín ľuľku zemiakového, odrôd Agria a Solara, ukázalo, že toto ochorenie
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negatívne ovplyvňuje predovšetkým obsah celkového chlorofylu. Zároveň sme zistili, že
odroda Agria je citlivejšia, ako odroda Solara, nakoľko štatisticky preukazné zníženie obsahu
celkového chlorofylu u infikovanej odrody Agria nastalo už 14 dní po infekcii. Pri odrode
Solara k porovnateľnému poklesu obsahu chlorofylu došlo až po 21 dňoch po infekcii.
(Obr. 2). Na obsahu karotenoidov sa vplyv bakteriálnej krúžkovitosti výraznejšie neprejavil.
Nakoľko chloróza je typickým príznakom bakteriálnej krúžkovitosti zemiakov [14], získané
výsledky korešpondujú so symptomatikou tohto ochorenia.
Pri sledovaní aktivity chloroplastov izolovaných z infikovaných a kontrolných rastlín
sa nám potvrdil podobný trend ako pri analýze fotosyntetických pigmentov. U oboch odrôd
sme zaznamenali pokles v ich aktivite (Obr. 3). V prípade citlivejšej odrody Agria aktivita
chloroplastov klesala úmerne s narastajúcim časom od umelej infekcie. U odolnejšej odrody
Solara sme naopak 7 dní po infekcii zaznamenali mierny, ale nepreukazný nárast aktivity o
6,8 % avšak 21 dní, po prehĺbení infekcie, aktivita chloroplastov u infikovaných rastlín
vplyvom ochorenia preukazne poklesla o 19,9 % v porovnaní s kontrolnými rastlinami.
Predbežné výsledky testovania účinných látok naznačujú inhibičný vplyv na rast
baktérie CMS PD-406 v podmienkach in vitro u všetkých testovaných látok, čo v prípade
účinných látok tebuconazol a mancozeb korešponduje s výsledkami Slack & Westra [15] a
v prípade olejovej silice z mäty japonskej zas s výsledkami Pouvová et al. [9].

Obr. 1: Miesta výskytu bakteriálnej krúžkovitosti zemiakov na území Slovenskej republiky
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v pestovateľských sezónach 2007-2008 a 2008-2009
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Obr. 2: Vplyv bakteriálnej suspenzie CMS s koncentráciou 5.108 KTJ.ml-1 na obsah
chlorofylov (a+b) a karotenoidov (k+x) u Solanum tuberosum L. cv. Agria (A, C) a cv. Solara
(B, D) 7, 14 a 21 dní po umelej infekcii. Hodnoty sú priemerom ±SE, n=3. Rozdielne
označenie medzi variantmi vyjadruje preukazný rozdiel pri P≤0,05 podľa ANOVA testu. K –
kontrolné rastliny, I – infikované rastliny, KTJ – kolóniotvorné jednotky
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Obr. 3: Vplyv bakteriálnej suspenzie CMS s koncentráciou 5.108 KTJ.ml-1 na aktivitu
izolovaných chloroplastov (AHR) u Solanum tuberosum L. cv. Agria (A) a cv. Solara (B) 7,
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14 a 21 dní po umelej infekcii. Hodnoty sú priemerom±SE, n=3. Rozdielne označenie medzi
variantmi vyjadruje preukazný rozdiel pri P≤0,05 podľa ANOVA testu. K – kontrolné
rastliny, I – infikované rastliny, KTJ – kolóniotvorné jednotky
Záver
Na základe vykonaného monitoringu a detekcie CMS možno konštatovať, že
bakteriálna krúžkovitosť zemiakov je na Slovensku pod kontrolou. V pestovateľských
sezónach 2007-2008 a 2008-2009 sa potvrdilo celkovo 17 pozitívnych prípadov tohto
ochorenia, všetko u vzoriek konzumných zemiakových hľúz. Pri testovaní sadbových hľúz
nebol zistený ani jeden pozitívny prípad výskytu bakteriálnej krúžkovitosti zemiakov.
Štúdiom interakcie fytopatogénnej baktérie CMS PD-406 s jej hostiteľskou rastlinou
sme zistili, že v závislosti od stupňa infekcie sa znižuje obsah celkového chlorofylu a tiež
aktivita izolovaných chloroplastov. Z testovaných odrôd použitých vo fyziologických
experimentoch sa ukázala citlivejšia odroda Agria než odroda Solara.
Predbežné výsledky testovania účinných látok tebuconazol, mancozeb a olejovej silice
z mäty poľnej (japonskej) naznačujú inhibičný vplyv látok na rast baktérie CMS
v podmienkach in vitro.
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Porovnanie behaviorálnych prvkov dvoch druhov obojživelníkov v troch typoch
prostredia
Eva Farkašovská
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra Ekológie, Mlynská dolina,84215
Bratislava, Slovensko, evafarkasovska@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Schopnosť vytvárania rozličných fenotypov v závislosti od rôznych vonkajších
faktorov umožňuje organizmom prispôsobiť sa rozličným ekologickým podmienkam
a zvyšovať tak vlastnú ekologickú úspešnosť v prostredí [1]. Plastické odpovede sú
vyvolávané rôznymi podmienkami prostredia, zahŕňajúce abiotické faktory ako zaplavovanie,
teplota, svetlo a živiny [2] a biotické faktory ako je prítomnosť konkurencie [3] a predátorov
[4]. Mnohé druhy živočíchov odpovedajú na premenlivé podmienky prostredia zmenou
správania, zahŕňajúcu špecifickú habitatovú preferenciu, redukciu aktivity a časové zmeny
v cykloch správania [5].
Repertoár správania u lariev obojživelníkov je obmedzený na aktivity, ktoré zvyšujú
vývin, rast a prežitie lariev do metamorfózy. Žubrienky sa vyskytujú v nespočetnom
množstve vodných habitatov, prijímajú potravu na rôznych miestach (dno, stredná voda,
povrch) vo vodnom stĺpci, s čím je spojená aj charakteristickú morfológia a správanie [6].
U lariev obojživelníkov správanie, ako je zoskupovanie, zmeny vo využívaní mikrohabitatov,
stupeň aktivity, môže mať vplyv na prežitie v prítomnosti predátorov. Stupeň aktivity je
medzi jednotlivými druhmi lariev obojživelníkov rôzny [7].
V tejto práci sme sledovali správanie lariev dvoch druhov obojživelníkov- Hyla
arborea (Linnaeus, 1758) a Rana dalmatina (Bonaparte, 1839), v prostredí bez predátora

a s predátorom. Cieľom práce bolo zistiť jednotlivé behaviorálne prvky vyskytujúce sa
u oboch druhov a následné porovnanie týchto prvkov v troch typoch prostredia - bez
predátora, s predátorom vo vizuálnom kontakte a s predátorom v priamom kontakte.

Materiál a metódy
V práci boli použité 3 týždňové larvy dvoch druhov obojživelníkov - Rosnička zelená
(Hyla arborea) a Skokan štíhly (Rana dalmatina), ktoré boli prenesené z prirodzeného
prostredia do laboratórnych podmienok v štádiu vajíčok. Použili sme deskriptívnu metódu
priameho pozorovania, pri ktorej sme sledovali 7 behaviorálnych prvkov: ležanie na dne,
prijímanie potravy z hladiny, plávanie, zoškrabávanie potravy z rastlín, zoškrabávanie potravy
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zo stien, defekácia a kľud. Zaznamenávali sme frekvenciu výskytu v jednotlivých kategóriách
v minútach v priebehu 30 minútového testu. Pre výsledné percentuálne zastúpenie aktivít sme
spojili behaviorálne prvky do troch kategórií správania. Ležanie na dne a kľud sme spojili do
kategórie komfortného správania. Prijímanie potravy z hladiny, zoškrabávanie potravy
z rastlín a zoškrabávanie potravy zo stien sme spojili do kategórie potravného správania.
Plávanie predstavuje lokomočné správanie a kategóriu defekácia sme označili ako
metabolické správanie. Na základe zrátania počtu výskytu všetkých aktivít sme vypočítali
percentuálne zastúpenie behaviorálnych prvkov. Správanie bolo sledované v troch typoch
prostredia - bez predátora, v prítomnosti predátora s vizuálnym kontaktom a v prítomnosti
predátora s priamym kontaktom. Ako predátor bol použitý druh Dytiscus marginalis.

Výsledky a diskusia
U druhu Hyla arborea v prostredí bez predátora kategória komfortného správania
predstavovala 17%, potravné správanie 61%, lokomočné správanie 21% a metabolické
správanie 1%. V prostredí s prítomným predátorom vo vizuálnom kontakte kategória
komfortného správania predstavovala 30%, potravné správanie 56%, lokomočné správanie
14% a metabolické správanie 0%. V prostredí s prítomným predátorom v priamom kontakte
kategória komfortného správania predstavovala 52%, potravné správanie 41%, lokomočné
správanie 7% a metabolické správanie 0% (Obr 1).
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Obr 1: Percentuálne zastúpenie hlavných kategórií správania u druhu Hyla arborea
v prostredí: BP- bez predátora, VK- s predátorom vo vizuálnom kontakte, PK- s predátorom
v priamom kontakte
U druhu Rana dalmatina v prostredí bez predátora komfortné správanie predstavovalo
47%, potravné správanie 25%, lokomočné správanie 28% a metabolické správanie 0%.
V prostredí s prítomným predátorom vo vizuálnom kontakte kategória komfortného správania
predstavuje 47%, kategória potravného správania 23%, lokomočné správanie 29%
a metabolické správanie 0%. V prostredí s prítomným predátorom v priamom kontakte
komfortné správanie malo 53%, potravné 20%, lokomočné správanie 26% a metabolické
správanie 1% (Obr.2).
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Obr 2. Percentuálne zastúpenie hlavných kategórií správania u druhu Rana dalmatina
v prostredí: BP- bez predátora, VK- s predátorom vo vizuálnom kontakte, PK- s predátorom
v priamom kontakte
Predpokladaným výsledkom bol rozdiel medzi prostredím bez predátora a prostredím,
v ktorom sa predátor nachádzal. Tento výsledok sme predpokladali u oboch druhov.
V správaní v prítomnosti predátora, ktorým bol druh Dytiscus marginalis sme očakávali
zmeny smerom k znižovaniu aktivity. Očakávaný výsledok v oblasti správania sme
zaznamenali iba u druhu Hyla arborea. U tohto druhu došlo k zmene hlavného
behaviorálneho prvku. Potravné správanie v prostredí bez predátora predstavovalo
prevládajúcu aktivitu. V prostredí s prítomným predátorom sa prevládajúce behaviorálne
prvky súvisiace s potravným správaním zmenili na komfortné správanie. V tomto prostredí
predstavovalo vyše 50% aktivít.

Záver
Z týchto výsledkov vyplýva, že u druhu Hyla arborea sa v prítomnosti predátora
v priamom kontakte zmenil hlavný typ kategórie správania z potravného správania,
prevládajúceho v prostredí bez predátora, na komfortné. Naopak, u druhu Rana dalmatina
sme nezaznamenali žiadnu zmenu v kategóriách správania. Na základe týchto výsledkov
predpokladáme, že v prostredí s predátorom druhu Dytiscus marginalis dochádza u druhu
Hyla arborea k redukcii aktivity.
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Somatická embryogenéza Pinus nigra Arn.: vplyv kultivačného média na indukciu
embryogénnych pletív a na dozrievanie somatických embryí
Lenka Fráterová, Terézia Salaj
Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV, Akademická 2, 949 01 Nitra, Slovenská
republika, nrgrfrat@pribina.savba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Somatická embryogenéza (SE) je proces vzniku somatických embryí nepohlavným
spôsobom zo somatických buniek rastlinného organizmu, ktorý prebieha cez vývinové štádiá
charakteristické pre zygotové embryá [1]. Regenerácia rastlín prostredníctvom SE bola
opísaná pri veľkom počte ihličnatých druhov [2, 3]. Po prvý krát bola zaznamenaná pri Picea
Abies [4, 5]. SE prebieha cez nasledovné štádiá: indukcia SE, proliferácia embryogénnych

pletív, maturácia somatických embryí a regenerácia rastlín zo zrelých somatických embryí
[6].

Na indukciu embryogénnych pletív pri ihličnatých druhoch sa používajú väčšinou

juvenilné explantáty ako napr. nezrelé a zrelé zygotové embryá, segmenty zo semenáčikov.
Pre druhy patriace k rodu Pinus je indukciu SE možné uskutočniť iba z nezrelých zygotových
embryí v prekotyledonárnom štádiu vývinu kultivovaných spolu s megagametofytom [7, 8,9].
Podľa cytologických charakteristík somatických embryí založené bunkové línie môžu
byť kategorizované do troch skupín. Do prvej skupiny sa zaraďujú bunkové línie obsahujúce
bipolárne somatické embryá pozostávajúce z pravidelne usporiadaných meristematických
buniek a do zväzkov organizovaných suspenzorových buniek. Tieto línie sa vyznačujú
vysokým embryogénnym potenciálom. Embryonálna časť pozostávajúca z volnejšie
a nepravidelne usporiadaných meristematických buniek, ku ktorým sa pripájajú dlhé
vakuolizované suspenzorové bunky, avšak nie vo zväzkoch, sú charakteristické črty pre druhú
skupinu

s nižším

embryogénnym

potenciálom.

Tretia

skupina

s takmer

nulovým

embryogénnym potenciálom obsahuje embryogénne línie v ktorých sú väčšinou prítomné len
zhluky meristematických buniek bez organizovaného suspenzora [10].
Cieľom našej práce bolo indukovať embryogénne bunkové línie z nezrelých
zygotových embryí Pinus nigra Arn. použitím 4 typov základných médií DCR, LV, MLV,
QP a ich variant so zníženou koncentráciou rastových regulátorov DCR-R, LV-R, MLV-R
a QP-R, charakterizovať vybrané embryogénne bunkové línie a testovať ich dozrievaciu
schopnosť použitím 2 variant základného média s rôznou koncentráciou maltózy a gelritu.
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Materiál a metódy
Ako východiskový rastlinný materiál sme v našich experimentoch použili nezrelé
zygotové embryá Pinus nigra Arn. v prekotyledonárnom štádiu vývinu, ktoré sme nazbierali
v lokalite Drážovce a kultivovali sme ich spolu so samičím gametofytom. Na indukciu
embryogénneho pletiva sme použili 4 typy základných médií DCR [11], LV [12], MLV –
modifikované LV [12] a QP [13] doplnené 2 mg.l-1 2,4-D a 0,5 mg.l-1 BAP. Varianty so
zníženou koncentráciou rastových regulátorov DCR-R, LV-R, MLV-R a QP-R obsahovali 0,5
mg.l-1 2,4-D a 0,5 mg.l-1 BAP. Na dozrievanie somatických embryí sme použili 2 varianty
základného DCR média doplnené 25 mg.l-1 ABA s rôznou koncentráciou maltózy 6 % a 9 %
a gelritu 1 % a 0,4 %. Na cytologickú charakterizáciu vybraných embryogénnych línií sme
použili metódu farbenia 2 % acetokarmínom.

Výsledky a diskusia
V treťom týždni kultivácie nezrelých zygotových embryí Pinus nigra Arn. bolo možné
pozorovať produkciu embryogénneho pletiva. Po dosiahnutí veľkosti približne 5 mm, sme
tvoriace sa pletivo odobrali a kultivovali oddelene. Týmto spôsobom sme zakladali
embryogénne bunkové línie, ktoré sme neskôr charakterizovali. Z testovaných médií sa ako
nevhodné na indukciu SE ukázali médiá LV, LV-R, QP a QP-R, pri ktorých sme zaznamenali
takmer nulové percento indukcie. Vyššie percento indukcie embryogénnych pletív sme
dosiahli na médiách DCR, MLV a MLV-R a preto ich môžeme považovať za vhodné médiá
na indukciu. Najvhodnejším indukčným médiom na základe výsledkov experimentu bolo
médium DCR-R s najvyšším percentom indukcie.

Indukčné médium DCR
% indukcie
9,56

DCR-R
11,3

LV
0

LV-R
0

MLV
7,35

MLV-R QP
8,82
0,74

QP-R
0

Tab. 1: Prehľad testovaných indukčných médií a percento indukcie SE.

Roztlakové preparáty s použitím farbenia 2 % acetokarmínom odhalili rozdiely
v štruktúre somatických embryí medzi bunkovými líniami. Mikromorfológia somatických
embryí bola sledovaná v 30 vybraných embryogénnych líniách. Pozorovali sme bipolárne
štruktúry s dobre vyvinutou embryogénnou časťou a dlhými suspenzorovými bunkami
usporiadanými do zväzkov, ktoré reprezentuje línia L14. Embryogénne bunkové línie s touto
charakteristikou zaraďujeme do prvej skupiny. Menej vyvinuté bipolárne štruktúry s dlhými

421

suspenzorovými bunkami bez usporiadania do zväzkov sú charakteristickými črtami pre
druhú skupinu, reprezentovanú líniou L34. Zhluky meristematických buniek bez
organizovaného suspenzoru reprezentuje línia E235, ktorú môžeme zaradiť do tretej skupiny.
Na sledovanie maturačnej schopnosti sme vybrali nasledovné embryogénne línie: L14,
L29, L34, E235 a E292. Línia L14 s vysokým dozrievacím potenciálom produkovala
somatické embryá na oboch médiách, pričom priemerne vyšší počet somatických embryí bol
zaznamenaný na médiu s 1 % gelritom a 6 % maltózou. Línia L34 so zníženým dozrievacím
potenciálom produkovala nízky počet somatických embryí na oboch typoch médií, pričom na
médiu s 1 % gelritom a prídavkom 6 % maltózy bol počet somatických embryí v priemere
vyšší. Línia E235 s takmer nulovým dozrievacím potenciálom neprodukovala somatické
embryá vôbec. Línie L29 a E292 neprejavili od začiatku kultivácie žiadne zmeny.
Kategorizácia embryogénnych bunkových línií podľa mikromorfológie somatických
embryí bola daná pre niekoľko druhov rodu Pinus [14, 15]. Mikromorfológia somatických
embryí je stabilným znakom a nezmenila sa dokonca ani po kryokonzervácii [16]. Podobne
ako je to pri iných druhoch rodu Pinus [17], dozrievacia schopnosť embryogénnych línií
u Pinus nigra preukazuje interakciu s cytologickými a morfologickými znakmi skorých štádií
somatických embryí.

Záver
Na základe našich výsledkov môžeme konštatovať, že najvhodnejšími médiami na
indukciu embryogénneho pletiva z explantátov Pinus nigra Arn. sú základné médiá DCR
(DCR-R) a MLV (MLV-R). Pozitívnejší vplyv na dozrievanie somatických embryí bol
preukázaný na médiu s 1% gelritom a s koncentráciou maltózy 6 %.
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Kľúčová úloha proteínu 14-3-3 v mechanizmoch glukózového transportu v tukovom
tkanive
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Úvod a formulácia cieľa
Inzulínom regulovaný glukózový transportér GLUT4 je exprimovaný najmä
v kostrovom svale a tukovom tkanive a zohráva dôležitú úlohu v homeostáze glukózy.
Základným mechanizmom pôsobenia inzulínu je translokácia GLUT4 transportných vezikúl
(GTV) z vnútrobunkových kompartmentov k bunkovému povrchu pozdĺž cytoskeletálnych
elementov a ich fúzia s plazmatickou membránou. Poruchy tohto mechanizmu vedú k vzniku
inzulínovej rezistencie a diabetu typu II [1].
Väzba inzulínu s inzulínovým receptorom (obr. 1) stimuluje autofosforyláciu
β podjednotiek inzulínového receptora a súčasne sa zvyšuje ich tyrozínkinázová aktivita.
Následne dochádza k fosforylácii tyrozínových zvyškov substrátov pre inzulínový receptor 1
a 2 (IRS1/2), ktoré interagujú s SH2 doménami efektorových molekúl. Výsledkom je
zvýšenie aktivity fosfatidylinozitol-3-kinázy (PI3K), vplyvom čoho dochádza k premene
fosfatidylinozitoldifosfátu (PIP2) na fosfatidylinozitoltrifosfát (PIP3) na plazmatickej
membráne. Zvýšená koncentrácia PIP3 spôsobí translokáciu serín/treonínovej proteínkinázy B
(PKB alebo Akt) na plazmatickú membránu. Súčasne nastáva aktivácia tejto proteínkinázy
mechanizmom fosforylácie treonínov, ktorá je sprostredkovaná PIP3 závislou proteínkinázou
1 (PDK1) [2]. Substrátom Akt je AS160, ktorý je Rab GTP-ázu-aktivujúci proteín (RabGAP)
[3]. RabGAP stimuluje (+) GTP-ázovú aktivitu malého G-proteínu Rab, čím zvyšuje
hydrolýzu guanozíntrifosfátu (GTP) na guanozíndifosfát (GDP). Inaktívny Rab-GDP nie je
schopný mobilizovať GTV na plazmatickú membránu. Fosforylácia treonínu642 AS160
účinkom inzulínu umožní väzbu proteínu 14-3-3, ktorá vedie k inhibícii (-) jeho RabGAP
aktivity. Zvýšené koncentrácie Rab-GTP stimulujú translokáciu GTV v adipocytoch [4,5].
Glukózový transportér GLUT1 sprostredkúvajúci bazálne vychytávanie glukózy je
prevažne lokalizovaný na plazmatickej membráne. Existujú však štúdie opisujúce podobný
mechanizmus translokácie aj pre GLUT1 ako pre GLUT4 [6, 7].
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Obr. 1: Mechanizmus translokácie GLUT4 [8]

Identifikácia molekuly 14-3-3 ako väzbového partnera AS160 v odpovedi na inzulín
stavia tento proteín do kľúčovej úlohy v riadení funkcie AS160 a teda v regulácii translokácie
GLUT4 a pravdepodobne aj GLUT1. Vzhľadom na skutočnosť, že predchádzajúce štúdie boli
uskutočnené výlučne na kultúrach buniek, cieľom našej práce bolo preskúmať prítomnosť a
funkciu proteínu 14-3-3 v tukovom tkanive potkanov. Ako experimentálne zvieratá boli
zvolené potkany kmeňa Zucker, ktoré sú genetickým modelom obezity a inzulínovej
rezistencie. Príčinou obezity týchto zvierat je mutácia v géne pre leptínový receptor,
v dôsledku ktorej vzniká leptínová rezistencia. Pre obézne potkany kmeňa Zucker, ktoré sú
hyperfagické, je charakteristická hyperinzulinémia, inzulínová rezistencia, porušená
glukózová tolerancia a diabetes typu II [9].

Materiál a metódy
Samce potkanov kmeňa Zucker (Iffa Credo, Lyon, Francúzsko) boli chované
s prístupom k potrave a vode ad libitum, pri teplote 23±2°C a svetelnom režime 12 hodín
svetlo/tma. Zvieratá vo veku 12 týždňov boli usmrtené dekapitáciou po celkovej
ketamín/xylazínovej anestéze (120 mg ketamín (Narketan 10%)/10 mg xylazín (Rometar
2%)/1 kg hmotnosti). Na zabránenie zrážanlivosti krvi bol intravenózne podaný heparín
v koncentrácii 1000IU/1kg živej hmotnosti 5-7 minút pred odberom krvi. Krvné sérum
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získané centrifugáciou krvi (800 x g/30min/4°C) bolo uskladnené pri -20°C. Odobrané vzorky
epididymálneho tukového tkaniva boli uschovávané po zmrazení v tekutom dusíku pri -70°C.
Koncentrácia glukózy v krvnom sére potkanov bola stanovená glukózo-oxidázovou
metódou pomocou auto-analyzátora (Hitachi 911, Hitachi Tokyo, Japonsko). Hladiny inzulínu
a leptínu v krvnom sére potkanov boli stanovené rádioimunologickou analýzou s využitím
komerčne dostupných súprav (Linco Research, St. Charles, Missouri, USA) v súlade
s pokynmi výrobcu. Rádioaktivita bola meraná pomocou gama detektora (JNG 402, Spišská
Nová Ves, Slovenská republika).
Metódou Western blot bolo stanovené množstvo proteínov GLUT1, GLUT4 a 14-3-3
v tukovom tkanive. Tkanivo bolo zhomogenizované v lyzačnom roztoku (50 mM Tris-HCl,
1 mM EDTA, 0,1 µM leupeptínu, 1 µM pepstatínu a 50 µM PMSF; pH 7,4). Časť celkového
lyzátu bola uschovaná na detekciu proteínu 14-3-3. Membrány získané centrifugáciou
homogenátu pri 14000 x g/15min./4°C boli resuspendované v lyzačnom roztoku bez EDTA.
Proteíny

boli

elektroforetickej

kvantifikované
separácii

Lowryho

proteínov

metódou

predchádzala

[10].

Polyakrylamidovej

inkubácia

vzoriek

gélovej

s Laemmliho

denaturačno-redukujúcou zmesou v pomere 1:1 vo vodnom kúpeli 15 min pri 60°C [11]. Na
separáciu bolo nanášaných 60 (GLUT4), 100 (GLUT1), 35 (Na+/K+ ATP-áza) a 15 (14-3-3)
µg proteínov. Elektroforéza prebiehala pri konštantnom napätí 200 V/50 min. v aparatúre
Mini-PROTEAN 3 Cell (Bio-Rad, Richmond, Kalifornia, USA). Prenos proteínov
elektrickým prúdom na PVDF membránu Immobilon-P (Millipore, Bedford, USA) bol
uskutočnený v blotovacej aparatúre Panther Semidry Electroblotter (Owl Separation Systems,
New Hampshire, Anglicko). Membrána s proteínmi bola inkubovaná s primárnou protilátkou
podľa výrobcom uvádzaného protokolu (Abcam, Cambridge, Anglicko; Santa Cruz
Biotechnology, USA). Po premytí bola membrána inkubovaná so sekundárnou protilátkou,
ktorá bola konjugovaná s peroxidázou a rozoznávala primárnu protilátku (Sigma, St. Louis,
USA). Proteíny označené protilátkami boli vizualizované detekčnými chemiluminiscenčnými
roztokmi [12] a na filme zachytený signál bol vyhodnotený programom Scion Image 4032
(Scion Corporation, USA). Kvôli normalizácii dát na štandardné množstvo vzorky nanesenej
na elektroforézu sme membrány inkubovali s primárnou protilátkou voči Na+/K+ ATP-áze
(Abcam, Cambridge, Anglicko) a následne so zodpovedajúcou sekundárnou protilátkou
(Sigma, St. Louis, USA) [13]. V prípade proteínu 14-3-3 sme ako „loading control“ použili
farbenie membrány s Coomasie Briliant Blue [14]. Optická denzita signálu prislúchajúceho
jednotlivým proteínom vztiahnutá na plochu (OD/mm2) je udávaná v pomere k OD/mm2
Na+/K+ ATP-áze alebo zafarbenej membráne, čím sme získali normalizované hodnoty
426

expresie proteínov glukózových transportérov a proteínu 14-3-3.
Získané výsledky sú uvádzané ako priemer ± stredná chyba priemeru (SEM). Na
zistenie rozdielov medzi skupinami bol použitý Studentov t-test.

Výsledky a diskusia
Priemerná hmotnosť obéznych potkanov kmeňa Zucker (428±9,7 g) sa signifikantne
líšila (p<0,001; n=5) od priemernej hmotnosti chudých potkanov kontrolnej skupiny
(334,83±7,12 g). Podobné štatisticky významné rozdiely boli preukázané aj medzi priemernou
hmotnosťou epididymálneho tukového tkaniva obéznych (9,5±0,68 g) a kontrolných
(2,47±0,15

g)

potkanov.

U obéznych

epididymálneho

tukového

tkaniva

predpokladané

zvýšenie

hladín

ako

leptínu

potkanov

s

trojnásobne

u kontrolných
v sére

zvierat

(tab.1)

vyšším
bolo

v súlade

podielom

zaznamenané

s charakteristikou

experimentálneho modelu [9]. Hyperleptinémia a s ňou súvisiaca leptínová rezistencia
vyúsťujú do hyperfágie, ktorá je príčinou spomínaného nárastu hmotnosti obéznych potkanov.
Zvýšené koncentrácie inzulínu v krvnom sére (tab.1) potvrdzujú stav inzulínovej
rezistencie u 12 týždňových obéznych potkanov kmeňa Zucker [9]. Iba mierne zvýšené sérové
hladiny glukózy (tab.1) však poukazujú na počiatočnú fázu rozvoja rezistencie na inzulín
u týchto zvierat [15].

Tab.1: Sérové hladiny glukózy, inzulínu a leptínu vyjadrené ako priemer ± SEM; (n=5);
*p<0,05; ***p<0,001.

Na
výsledkov

Kontrola

Obézne

Glukóza (mmol/l)

19,33±0,27

24,29±1,46 *

Inzulín (ng/ml)

0,24±0,08

1,18±0,33 ***

Leptín (ng/ml)

3,26±0,44

35,76±1,57 ***

základe

predchádzajúcich štúdií na rôznych modeloch obezity a inzulínovej rezistencie [16, 17] bol
predpokladaný znížený obsah proteínov glukózových transportérov v plazmatických
membránach tukových buniek obéznych potkanov. V modeli 12 týždňových obéznych
potkanov kmeňa Zucker však neboli zistené štatisticky významné rozdiely v zastúpení
GLUT1 (obr. 2a) a paradoxne bolo zaznamenané zvýšené množstvo proteínu GLUT4 (obr.
2b) v membránach adipocytov obéznych zvierat v porovnaní s kontrolami (p<0,01). Naše
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výsledky sú v súlade so zisteniami Pedersena a jeho kolektívu [18], ktorí u 10 týždňových
Zucker potkanov tiež pozorovali zvýšenú expresiu proteínu GLUT4 v tukových bunkách
obéznych jedincov. Zvýšený obsah GLUT4 v membránach adipocytov môže súvisieť
s pozorovaným

vyše

6-násobným

zvýšením

expresie

väzobného

proteínu

14-3-3

v homogenáte tukového tkaniva obéznych 12 týždňových potkanov kmeňa Zucker (obr. 2 c).
0,61±0,0

0,33±0,0

0,60±0,04

0,48±0,0 **

GLUT
(b

GLUT
(a)
Kontro

Obézn

Kontrol
0,03±0,0

Obéz

0,20±0, ***

14-3-3
(c
Kontrol
Obézn
Obr. 2: Reprezentatívne Western bloty glukózových transportérov GLUT1(a) a GLUT4(b)
a proteínu 14-3-3(c) v epididymálnom tukovom tkanive kontrolných a obéznych potkanov
kmeňa Zucker. Výsledky sú udávané ako priemer podielov optickej denzity na mm2
jednotlivých proteínov a „loading control“ ± SEM; n=5;
**p<0,01; ***p<0,001.
Normálny až zvýšený obsah proteínov GLUT1 a GLUT4 bol zistený u 5 a 10
týždňových obéznych Zucker potkanov v počiatočnom štádiu inzulínovej rezistencie [18].
So zvyšujúcim sa vekom, postupujúcou obezitou a plným rozvojom inzulínovej rezistencie
u 20 týždňových obéznych jedincov je expresia týchto transportných proteínov signifikantne
znížená [18], podobne ako aj pri iných modeloch obezity a inzulínovej rezistencie [17].
Domnievame sa, že napriek hyperleptinémii a hyperinzulinémii 12 týždňových
obéznych Zucker potkanov je glykémia iba mierne zvýšená aj z dôvodu normálneho resp.
zvýšeného množstva proteínov GLUT1 a GLUT4 v plazmatických membránach adipocytov.
Vekom sa prehlbujúca hyperleptinémia potkanov kmeňa Zucker spôsobuje zníženie množstva
GLUT4 v membránach tukových buniek a zapríčiňuje tak znížené vychytávanie glukózy [19].
Predpokladáme, že u 12 týždňových obéznych potkanov nedochádza k „downregulácii“
glukózových transportérov leptínom z dôvodu vysokej expresie proteínu 14-3-3. Tento
proteín väzbou na fosforylovaný AS160 zabezpečuje vysokú účinnosť translokácie
glukózových

transportérov

na

plazmatickú

membránu

adipocytov

a udržiava

tak

hyperglykémiu na relatívne nízkych hodnotách. Definitívny dôkaz našej hypotézy poskytne až
štúdium expresie proteínu 14-3-3 a fosforylácie jeho väzbového partnera proteínu AS160.
Záver
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Naše výsledky sú prvým dôkazom proteínu 14-3-3 v tukovom tkanive na úrovni
zvierat a jeho kľúčovej úlohy v regulácii translokácie glukózových transportérov GLUT4
a GLUT1. Napriek hyperleptinémii a hyperinzulinémii možno normálny resp. zvýšený obsah
glukózových transportérov považovať za snahu organizmu udržať homeostázu v počiatočnej
fáze rozvoja metabolického syndrómu.
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Cytotoxický účinok nového alkylfosfocholínu na patogénne kmene meňaviek rodu
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Úvod a formulácia cieľa
Meňavky rodu Acanthamoeba Volkonsky, 1931 sú eukaryotické ubikvistické
organizmy s amfizoickým spôsobom života a kozmopolitným rozšírením. Patogénne kmene
sú pôvodcami ťažko liečiteľného a väčšinou smrteľného ochorenia – granulomatóznej
amébovej encefalitídy (GAE), systémových a kožných infekcií u imunosuprimovaných
pacientov

a

bolestivého

ochorenia

rohovky

–

meňavkovej

keratitídy

(AK)

aj

u imunokompetentných jedincov. Kým v prípade GAE sú možnosti terapie obmedzené a málo
úspešné, v prípade AK bolo použitých viacero typov antimykotík a antibiotík. Napriek tomu
v mnohých prípadoch bola liečba neúspešná [1, 2, 3].
V súčasnosti neexistuje

špecifické liečivo na liečbu ochorení spôsobených

meňavkami rodu Acanthamoeba, preto sa kladie dôraz na vývoj nových zlúčenín
s amebicídnym účinkom. Medzi potenciálne terapeutiká patria zlúčeniny s rôznym
mechanizmom účinku ako napr. inhibítory syntézy DNA a RNA, inhibítory syntézy proteínov
a membránovo aktívne zlúčeniny, ktoré prinášajú najlepšie výsledky [2]. Do poslednej
menovanej

skupiny

antineoplastického

a

patria

alkylfosfocholíny

fungicídneho

účinku

(APC),
vykazujú

ktoré
aj

okrem

preukázaného

antiprotozoárny

účinok.

Hexadecylfosfocholín (miltefosín) je prototypom APC s preukázaným účinkom na široké
spektrum parazitických jednobunkovcov (napr. rody Leishmania, Trypanosoma, Entamoeba,
Balamuthia, Naegleria) [4]. Dokázaný je aj jeho trofocídny a cysticídny účinok proti

patogénnym kmeňom meňaviek rodu Acanthamoeba, ktorý bol nedávno aj úspešne klinicky
overený pri liečbe GAE [5]. Rad analógov miltefosínu a ďalšie nové APC boli syntetizované
a testovaná bola ich aktivita proti nádorovým bunkám, patogénnym kvasinkám a patogénnym
meňavkám [6, 7, 8]. V súčasnosti prebieha vývoj a syntéza nových APC, ktorých cytotoxický
účinok na meňavky je priebežne testovaný na klinických izolátoch.
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Cieľom práce bolo hodnotenie cytotoxickej aktivity nového alkylfosfocholínu 2[benzyl(dimetyl)amónio]etyl-2-(4-terc-oktylfenoxy)etylfosfátu na patogénne meňavky rodu
Acanthamoeba a porovnanie jeho účinku s miltefosínom.

Materiál a metódy
APC a referenčný miltefosín (hexadecylfosfocholín, HPC) (Obr. 1) boli testované na
dvoch klinických izolátoch pochádzajúcich z prípadov akantamébových keratitíd ľudského
oka,

spôsobených

druhom

Acanthamoeba

lugdunensis

(Pussard

&

Pons,

1977)

a Acanthamoeba sp. [9]. Z monoxenických kultúr na agarových platniach s Escherichia coli
boli trofozoity meňaviek inokulované do BCS média (Bacto-Casitone/Serum) s prídavkom
penicilínu a ampicilínu. Po získaní axenickej kultúry sme trofozoity preočkovali do PYG
média (proteóza-peptón + kvasničný extrakt + glukóza) s ampicilínom a penicilínom. Po
piatom pasážovaní v tomto médiu nasledovalo preočkovanie do PYG bez antibiotík. Všetky
kultivácie prebiehali pri 37 °C.
Po získaní dostatočnej denzity trofozoitov v kultúre (2 × 105 buniek/ml) prebiehalo
testovanie v 96 jamkových mikrotitračných platniach za sterilných podmienok pri 37 °C. Do
každej jamky bol pipetovaný objem 100 µl suspenzie trofozoitov. Následne bolo pridaných
100 µl roztoku alkylfosfocholínu v PYG médiu. APC a miltefosín boli testované v šiestich
koncentráciách: 500; 250; 125; 62,5; 31,25; 15,6 µM. Výsledky boli odčítané pomocou
Bürkerovho hemocytometra po 1h, 24h a 48h. Odlíšenie vitálnych od usmrtených jedincov
bolo zisťované prostredníctvom farbenia trypánovou modrou. Minimálna trofocídna
koncentrácia (MTC) bola stanovená ako najmenšia koncentrácia APC so 100 % trofocídnym
účinkom.
-

O

O
O
P
O
O

+

N

2[benzyl(dimetyl)amónio]etyl 2-(4-terc-oktylfenoxy)etylfosfát
O
O
P
O O-

hexadecylfosfocholín (miltefosín, HPC)

Obr. 1: Testované alkylfosfocholíny.
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+

N

Výsledky a diskusia
Testovaný

APC

(2-[benzyl(dimetyl)amónio]etyl-2-(4-terc-oktylfenoxy)etylfosfát)

prejavil dostatočný cytotoxický efekt na oba kmene. V prípade druhu A. lugdunensis bola
nameraná MTC po 1h 500 µM, po 24h 250 µM, po 48h 250 µM. V prípade kmeňa
Acanthamoeba sp. boli zistené nasledovné MTC: po1h > 500 µM, po 24h 500 µM, po 48h

500 µM (Tab. 1).
Tab. 1: MTC (minimálna trofocídna koncentrácia) nového APC
2[benzyl(dimetyl)amónio]etyl 2-(4-terc-oktylfenoxy)etylfosfátu na dva klinické izoláty
meňaviek rodu Acanthamoeba.
Acanthamoeba
lugdunensis

MTC (µM)

Acanthamoeba sp.

MTC (µM)

1h

500

> 500

24 h

250

500

48 h

250

500
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Obr. 2: Cytotoxický účinok rôznych koncentrácií 2[benzyl(dimetyl)amónio]etyl 2-(4-tercoktylfenoxy)etylfosfátu na Acanthamoeba lugdunensis a Acanthamoeba sp.
Testovaný APC bol porovnaný s referenčným APC, ktorým bol hexadecylfosfocholín
(miltefosín, HPC). U A. lugdunensis bola zistená MTC miltefosínu po 1h > 500 µM, po 24h
500 µM a po 48h 250 µM, u Acanthamoeba sp. po 1h > 500 µM, po 24h 250 µM a po 48h 125
µM. Pri negatívnej kontrole bol zaznamenaný exponenciálny rast počtu jedincov (Obr. 2).
Oproti miltefosínu bol testovaný APC viac aktívny na kmeň A. lugdunensis, zatiaľ čo
v prípade Acanthamoeba sp. prejavil slabšiu aktivitu. Na tomto rozdiele je možné
demonštrovať odlišnú citlivosť kmeňov.
Všeobecne možno povedať, že testovaný APC vykazoval rýchly cytotoxický účinok
na oba kmene, ktorý sa výrazne prejavil už po jednej hodine (Obr. 2). Avšak po 24h a 48h
došlo k nárastu počtu jedincov pri nižších koncentráciách (≤125 µM). Podobné výsledky
testovania niekoľkých APC zaznamenala Walochnik a kol. [6]. Testovaný APC bol
pravdepodobne metabolizovaný trofozoitmi a jeho účinok bol preto len krátkodobý.

Záver
V experimente bol dokázaný signifikantný trofocídny účinok nového alkylfosfocholínu
na dva patogénne kmene meňaviek rodu Acanthamoeba. Rýchly cytotoxický účinok
charakteristický pre APC predstavuje ich veľký potenciál pre využitie v klinickej praxi. Pre
dlhodobo účinnú liečbu bude však pravdepodobne nutná ich kombinácia s ďalšími
terapeutikami.

Poďakovanie
Autori vyjadrujú poďakovanie vedeniu HPL s.r.o. za poskytnutie laboratórnych
priestorov. Práca vznikla s podporou grantu VEGA 1/0164/08.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Visvesvara G. S., Schuster F. L. (2008) Clin. Microbiol. News. 30, p. 151

[2]

Khan N. A. (2009) Acanthamoeba, biology and pathogenesis. Caister Academic Press,
Norfolk, UK, p. 1

[3]

Schuster F. L., Visvesvara G. S. (2004) Int. J. Parasitol. 34, p. 1001.

[4] Schuster F. L., Guglielmo B. J., Visvesvara G. S. (2006) J. Eukaryot. Microbiol. 53(2),
p. 121

433

[5]

Aichelburg A. C., Walochnik J., Assadian O., Prosch H., Steuer A., Perneczky G.,
Visvesvara G. S., Aspöck H., Vetter N. (2008) Emerg. Infect. Dis. 14, p. 1743

[6]

Walochnik J., Duchêne M., Seifert K., Obwaller A., Hottkowitz T., Wiedermann G.,
Eibl H., Aspöck H. (2002) Antimicrob. Agents Chemother. 46(3), p. 695

[7]

Lukáč M., Mrva M., Fischer-Fodor E., Lacko I., Bukovský M., Miklášová N., Ondriska
F., Devínsky F. (2009) Bioorg. Med. Chem. Lett. 19, p. 6346

[8]

Lukáč M., Mojžiš J., Mojžišová G., Mrva M., Ondriska F., Valentová J., Lacko I.,
Bukovský M., Devínsky F., Karlovská J. (2009) Eur. J. Med. Chem. 44, p. 4970

[9]

Ondriska F., Mrva M., Lichvár M., Žiak P., Murgašová Z., Bieliková A., Gablasová K.,
Nohýnková E. (2006) Novinky v pediatrii, 3. p. 46

434

Využitie historickej DNA pre štúdium genetickej variability a štruktúry populácií vydry
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Úvod a formulácia cieľa
V priebehu 20. storočia došlo k výraznému poklesu početnosti a následne k fragmentácii
populácií vydry riečnej (Lutra lutra) na mnohých územiach výskytu, vrátane Českej
a Slovenskej republiky. Vplyvom výrazného poklesu počtu jedincov (populačný bottleneck)
zväčša dochádza v populáciách k strate genetickej variability oproti pôvodnej populácii [1],
čo môže viesť až k redukcii evolučného potenciálu a životaschopnosti populácie [2].
Na základe genetických dát bol pokles početnosti, ku ktorému došlo v minulom storočí,
detekovaný zatiaľ len u populácí vydry riečnej z územia Českej a Slovenskej republiky [3]. V
ostatných krajinách nebol na základe genetických analýz priamo dokázaný recentný
bottleneck, stratu genetickej variability teda pravdepodobne spôsobil historický pokles
početnosti odohrávajúci sa pred viac ako 2000 rokmi [4, 5], respektíve mohlo k strate dôjsť
oveľa skôr, vplyvom postglaciálnej kolonizácie severnej Európy z jediného refúgia, ako
naznačujú analýzy na základe mitochondriálnej DNA [6, 7, 8].
Štúdium mikrosatelitovej DNA získanej z muzeálnych vzoriek (napr. kostí alebo častí
dermoplastických preparátov) umožňuje porovnávať historickú a súčasnú variabilitu ako aj
detegovať prítomnosť populačného poklesu a jeho rozsahu [4]. Cieľom nášho projektu je
nájsť a optimalizovať metódu na extrakciu DNA z historických vzoriek, porovnať súčasnú
variabilitu mikrosatelitovej DNA s variabilitou pred poklesom početnosti populácií vydry na
konci minulého storočia, ako aj zistiť a porovnať genetickú štruktúru a efektívnu veľkosť
populácií pred a po poklese.

Materiál a metódy
Na základe analýz mikrosatelitovej DNA, ako aj na základe literárnych údajov
o populáciách vydry v minulom storočí, k najvýraznejšiemu poklesu početnosti vydry riečnej
v Českej a Slovenskej republike došlo pravdepodobne v období medzi koncom 70. a
začiatkom 90. rokov minulého storočia [3]. Vzorky (najmä lebky) pochádzajúce z obdobia
pred týmto poklesom sú postupne získavané z muzeálnych, resp. iných zbierok, z
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územia Českej a Slovenskej republiky. Súčasne sú zhromažďované a analyzované aj vzorky
z kadáverov, ktoré predstavujú súčasnú populáciu.
Problémom pri extrakcii DNA z historického materiálu je malé množstvo intaktnej
DNA vo vzorke, prítomnosť inhibítorov polymerázovej reťazovej reakcie (PCR), ako aj
kontaminácia súčasnou DNA. Zuby však predstavujú prirodzenú bariéru na ochranu DNA,
ktorá sa nachádza v ich vnútri (pozostatky cievneho a nervového tkaniva v dreňovom
kanáliku). Predstavujú preto vhodný materiál na extrakciu DNA z muzeálnych vzoriek [4, 9].
V prvom kroku sú zuby odstránené z lebky a materiál na extrakciu DNA je získavaný
pri nízkych otáčkach pomocou vŕtačky Dremel®. DNA je izolovaná pomocou kitu DNeasy
Blood & Tissue Kit (Qiagen) a následne použitá ako temlát v hot-start PCR (Multiplex PCR
Kit, Qiagen). PCR produkty sú analyzované fragmentačnou analýzou na automatickom
analyzátore ABI 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems).

Výsledky a diskusia
Spolu boli vytvorené štyri multiplexové sady obsahujúce 19 polymorfných
mikrosatelitových lokusov: Lut832, Lut701, Lut715, Lut717, Lut733, Lut782, Lut818,
Lut833, Lut902, Lut914, 04OT04, 04OT05, 04OT07, 04OT14, 04OT17, 04OT19, 04OT22,
Elu2, Elu10 a Lut-Sry marker na identifikáciu pohlavia [10, 11, 12]. Pre stanovenie množstva
vydrej DNA vo vzorke sme optimalizovali kvantitatívnu PCR (qPCR) s využitím
fluorescenčnej farbičky EvaGreen a lokusu Lut914 [11].
Sety boli testované a optimalizované na základe DNA získanej z tkanív, ale i
zo zubov zo súčasnej populácie. Doposiaľ bolo spolu analyzovaných 21 vzoriek zubov, z toho
14 historických (staré 35 – 102 rokov). Celková úspešnosť amplifikácie (dve PCR pre 70
podvzoriek) bola 69 %, z toho 71 % u historických zubov. Úspešnosť PCR a rozpätie dĺžky
fragmentov najvariabilnejších lokusov sú uvedené v tabuľke Tab 1.
Analýzy historickej DNA sú často spojené s genotypizačnými chybami („allelic
dropout“ – detekcia iba jednej alely heterozygota, prípadne „false alleles“ – vznik „falošných“
alel). Pre ich elimináciu je potrebný dostatočný počet nezávislých opakovaní PCR, na čom
práve v súčasnosti pracujeme.
Vhodným zdrojom na extrakciu DNA by mohli okrem zubov byť aj kosti, pazúry,
kožky a rôzne časti dermoplastických preparátov. DNA získaná zo srsti či dermoplastických
preparátov je však vplyvom chemických úprav pri preparácii veľmi často degradovaná.
Tab. 1: Úspešnosť amplifikácie DNA a rozpätie dĺžky fragmentov pre 10 najvariabilnejších
lokusov.
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a

Lut701

Lut717

Lut733

Lut782

Lut818

Lut833

04OT05

04OT07

04OT14

04OT22

Lokus

Ra

193 215

186 202

166 182

184 200

153 185

154 162

178 194

160 216

118 146

132 166

Pb

70

66

65

69

68

68

66

73

80

77

rozpätie dĺžky fragmentov (bp)
úspešnosť amplifikácie (%)

b

Záver
Muzeálne vzorky sú vhodným a cenným zdrojom DNA. Genotypizácia takýchto
vzoriek je ale sprevádzaná vysokým percentom genotypizačných chýb. Optimalizácia
laboratórnych metód a dostatočný počet opakovaní PCR však môže pomôcť pri riešení tohto
problému. Štúdium historickej DNA predstavuje užitočný nástroj na porovnanie historickej
a súčasnej mikrosatelitovej variability vydry riečnej v Českej a Slovenskej republike a na
detekciu nedávneho populačného poklesu. Najprv je však potrebné dostatočné testovanie
a optimalizácia laboratórnych metód, ktoré povedú k získaniu spoľahlivých dát. Poznanie
genetickej variability a štruktúry populácií nám môže poskytnúť dôležité informácie o stave
ohrozenia tohto druhu.
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ZMENY V EXPRESII PPARalfa V PEČENI POTKANA V ZÁVISLOSTI NA
MODELI EXPERIMENTÁLNEJ HYPERTENZIE
Zuzana Glegová, Kristína Szántóová, Anna Veselá, Iveta Herichová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie, Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava 4, Slovenská Republika
Zuzana.Glegova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Artériový krvný tlak patrí k premenlivým veličinám, ktorých veľkosť sa prispôsobuje
okamžitým potrebám organizmu. Množstvo pritekajúcej krvi závisí od srdcového vývrhového
objemu a množstvo krvi odtekajúcej z daného segmentu artérie závisí od periférnej cievnej
rezistencie. Veľkosť krvného tlaku v každom okamihu určujú elastické vlastnosti cievy
a momentálne množstvo krvi v nej [1].
Arteriálnu hypertenziu definujeme ako stále zvýšenie hodnôt arteriálného krvného
tlaku nad optimálne hodnoty systolického (sTK) a diastolického (dTK) tlaku krvi. U človeka
je to opakované zvýšenie sTK nad 140 mmHg alebo dTK nad 90 mmHg alebo oboch, ktoré
bolo zistené aspoň v dvoch až troch meraniach tlaku krvi a s prihliadnutím na individuálny
profil celkového kardiovaskulárneho rizika [2].
Spontánne hypertenzívne potkany sú považované za dobrý živočíšny model
esenciálnej hypertenzie u ľudí. Kmeň SHR bol objavený v roku 1963 selektívnym krížením
Wistar-Kyoto potkanov [3]. Nárast tlaku krvi začína približne v 5.-6. týždni veku potkana,
pričom hodnoty systolického tlaku sa pohybujú v hodnotách 180-200 mmHg u dospelých
zvierat.
TGR(mREN2)27 potkany sú geneticky hypertenzívne potkany s up-regulovaným renínangiotenzín-aldosterónovým systémom (RAAS) [4]. Zmenená aktivita RAAS má za následok
rozvoj ťažkej hypertenzie, obrátený profil hladín krvného tlaku počas 24h cyklu [5] ako aj
zmeny v správaní týchto jedincov [6,7]. Podávanie inhibítora angiotenzín-konvertujúceho
enzýmu kaptoprilu znižuje tlak krvi u TGR(mREN2)27 potkanov o 40 až 60 mmHg [4]
a podanie antagonistu receptorov pre angiotenzín II DuP753 taktiež vedie k zníženiu tlaku
krvi u tejto línie [8]. Upregulácia renín-angiotenzínového systému má za následok zvýšenú
plazmatickú renínovú aktivitu [9], výrazné zvýšenie hladiny tkaninového anigiotenzínu II [10]
a vyššie koncetrácie plazmatického renínu [11].
Hypertenzia je nielen multifaktoriálne ochorenie, ale je v mnohých prípadoch veľmi
úzko spojená aj s inými ochoreniami. Je jednou z hlavných súčastí metabolického syndrómu.
Medzi nástupom hypertenzie a aterosklerózou je úzky funkčný vzťah s prepojením
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na tukovým metabolizmom. V regulácii tukového metabolizmu významnú úlohu zohráva
jadrový receptor PPARalfa exprimovaný v tkanivách s vysokou aktivitou lipidového
metabolizmu ako sú hnedé tukové tkanivo, svaly ale predovšetkým v pečeň. Preto sme si za
cieľ našej práce stanovili analyzovať expresiu PPARalfa v pečeni u dvoch modelových
živočíšnych línií využívaných na štúdium hypertenzie, u SHR a TGR(mREN2)27 potkanov.

Materiál a metódy
V pokusoch boli použité laboratórne potkany línií SHR (Anlab Praha, Česká Repulika) a
TGR(mREN2)27 (SEMED Praha, Česká Republika). Pre model hypertenzie SHR boli ako
kontrola použité samce kmeňa Wistar od toho istého dodávateľa. Pre model hypertenzie
TGR(mREN2)27 boli použité ako kontrola potkany kmeňa Sprague- Dawley (SD Han -/-;
SEMED Praha, Česká Republika).
Po dovezení boli zvieratá exponované štandardnému svetelnému režimu svetlo (L) : tma
(D) 12:12 (svetlo od 6:00-18:00). Po dva týždne trvajúcej aklimatizácii boli dve skupiny
potkanov (n=6 Wistar-Kyoto, n=8 SHR) vystavené svetelnému režimu, ktorý pripomína
svetelný režim pri práci na smeny. Každý druhý deň sa uskutočnil posun o 8 smerom dozadu,
teda fáza tmy bola dlhšia o 8 hod. Potrava a voda boli poskytnuté ad libitum. Vzorky boli
odoberané počas 24h po 10 týždňoch svetelných fázových posunov. Odbery prebiehali v 4
hodinových intervaloch so začiatkom o 12:00 (16:00, 20:00, 00:00, 4:00, 08:00). Počas
odberov v tmavej fáze 24h cyklu bolo pri odberoch použité tlmené červené svetlo.
Sprague-dawley (n=22) a TGR(mREN2)27 (n=24) potkany boli po dva týždne trvajúcej
aklimatizácii chované v štandardným laboratórnych podmienkach. Potrava a voda boli
poskytnuté ad libitum, svetelný režim L:D 12:12 mal začiatok svetlej fázy o 8.00 hod. Vzorky
boli odoberané v 4 hodinových intervaloch so začiatkom o 10:00 (14:00, 18:00, 22:00, 2:00,
06:00).
Pod odberoch boli tkanivá okamžite zamrazené v tekutom dusíku a až do spracovania
uložené pri -80 oC. Celkovú RNA sme izolovali pomocou Tri-reagentu (MRC, USA).
Tkanivo pečene (50–60mg) sme homogenizovali v 750µl Tri–reagente a inkubovali pri
izbovej teplote 5 minút. Pridali sme 150µl chloroformu (Slavus, SR), ependorfky sme ostrým
pohybom 20 krát premiešali a inkubovali pri laboratórnej teplote 3 minúty. Potom sme vzorky
centrifugovali 15 minút pri teplote 4°C a pri 11 000 G. Dosiahli sme vytvorenie troch vrstiev.
Do novej ependorfky sme preniesli 300µl supernatantu obsahujúceho RNA bez porušenia
strednej a spodnej vrstvy. K vyizolovanej RNA sme pridali 375µl vymrazeného 99%
izopropanolu (Slavus, SR) a 15 krát premiešali miernym pohybom. Vzorky sme inkubovali
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pri laboratórnej teplote 10 minút a následne centrifugovali 10 minút pri 4°C, 11000 G.
Supernatant sme odstránili a k RNA sme pridali 750µl 75% vymrazeného etanolu (Slavus,
SR). Vzorky sme krátko vortexovali a následne centrifugovali pri 9000 G, 4°C, 5 minút.
Odstránili sme 75% etanol a k vzorkám sme pridali 200µl 95% etanolu. Vzorky sme
uskladnili pri -20 °C až do ďalšieho spracovania.
Komplementárnu DNA (cDNA) sme syntetizovali pomocou kitu ImProm-II Reverse
Transcription System (Promega, USA). Denaturovaná RNA (1 µg nariedenej vzorky RNA)
slúžil ako templát v 20 µl reakcii. Použili sme 0,5µg random hexamer primerov. Vzorky sme
spolu s primermi inkubovali v predhriatom termocykleri Biometra (USA) pri teplote 70°C, 5
minút. Po uplynutí tohto času sme vzorky ochladili na ľade a pridali sme k nim 15µl reakčnej
zmesi pozostávajúcej z nasledujúcich zložiek: 4µl reakčného pufru, 2µl 25mM MgCl2, 1µl
10mM dNTPs, 0,5µl rRNasin ribonukleázového inhibítora, 1µl reverznej transkriptázy. Po 5
minútovej inkubácii pri 25°C prebiehal prepis RNA na cDNA pri 42°C po dobu 60 minút. Na
záver sme reverznú transkriptázu tepelne inaktivovali 15 minútovou inkubáciou vzoriek pri
70°C. Vzorky boli uskladnené až do kvantifikácie pri -18°C.
Pred kvantifikáciou sledovaných génov sme otestovali primery pre PPARα.
Kvantifikácia cDNA prebiehala pomocou real time PCR (QuantiTect SYBR Green PCR Kit,
QIAGEN, Nemecko). Reakcia bola navrhnutá na 20 µl reakčnej zmesi pozostávajúcej z: 10µl
QuantiTect SYBR Green PCR Master Mix, 0,3 µM sense a antisense primerov a 0,75µl RT
produktu.
Reakcia prebiehala v cykleri StepOne™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems,
USA) za nasledovných podmienok: iniciácia hot start polymerázy pri 95°C, 15 minút;
nasleduje 50 cyklov pri 94°C, 15s; 49°C, 30s a 72°C, 30s; záverečná syntéza 72°C, 5 minút.
Relatívnu

expresiu

hodinových

génov

v jednotlivých

vzorkách

sme odrátali

z kalibračnej krivky, ktorú sme pripravili logaritmickým riedením vybranej vzorky.
Špecifickosť a identita produktu bola validovaná analýzou teploty denaturácie vzniknutých
produktov, ktorá je posledným krokom programu. Expresia génov bola normalizovaná
vzhľadom na expresiu housekeeping génu rplp1.
Štatistická analýza denného profilu génovej expresie bola posudzovaná pomocou
kosínorovej analýzy. Porovnania v rámci jedného odberu boli urobené pomocou nepárového
t-testu.

Výsledky a diskusia
Analýzy potvrdili signifikantný rytmus v expresii hodinových génov per2 a bmal1
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v pečeni normotenzínvnych aj TGR potkanov s očakávanými akrofázami (P<0.001;
kosínorová analýza). Expresia PPARalfa v pečeni bola taktiež rytmická u kontrolných aj TGR
jedincov s vrcholom na začiatku tmavej fázy 24h cyklu, u TGR jedincov však vykazovala
vykazovala fázový posun smerom dopredu. Z toho dôvodu boli hladiny expresie PPARalfa
u TGR potkanov počas svetlej fázy v porovnaní s kontrolou zvýšené a počas tmavej fázy
s porovnaní s kontrolou znížené.
Trend k zvýšeným hladinám expresie PPARalfa sme pozorovali aj v pečeni SHR
potkanov v strede svetlej fázy 24 cyklu oproti normotenzívnej kontrole.

Záver
Naše výsledky naznačujú pozitívnu koreláciu medzi up-reguláciou tukového
metabolizmu a hypertenziou a to aj v tom prípade, že je hypertenzia navodená fyziologicky
odlišnými cestami. Toto pozorovanie otvára otázku kauzálnej následnosti medzi vznikom
hypertenzie a poruchami tukového metabolizmu.
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Prečo je lepšie narodiť sa skôr? Načasovanie pôrodu ovplyvňuje veľkosť vrhu a fenotyp
mláďat jašterice živorodej (Zootoca vivipara).
Terézia Horváthová, David Jandzík
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Zoológie,
Mlynská dolina B-1, 84215 Bratislava, Slovensko; tereza.horvathova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Sezónne načasovanie kladenia vajec/ liahnutia mláďat predstavuje dôležitý komponent
samičej reprodukčnej stratégie [1,2,3]. Napríklad, samice ktoré kladú svoje znášky skôr, môžu
zvýšiť úspech liahnutia a prežívanie svojich mláďat [2]. Mláďatá narodené skôr dosahujú
v dospelosti väčšiu veľkosť, čo má pozitívny efekt na ich celkový reprodukčný výstup, a tým
aj na reprodukčnú zdatnosť (fitness) [4]. Načasovanie pôrodu môže tiež významne ovplyvniť
lokomočné schopnosti mláďat [5,6]. V prípade viviparného scinka, Niveoscinus
microlepidotus, behali rýchlejšie mláďatá, ktoré sa narodili neskôr [5]. Jedným z vysvetlení

môže byť vzájomná korelácia medzi posunom termínu pôrodu, dĺžkou gravidity a stupňom
prenatálneho vývinu svalovej a nervovej sústavy [5]. Tento vzťah ale neplatí v prípade iného
viviparného scinka, Egernia whitii, pre ktorý je typický asynchrónny pôrod. Mláďa, ktoré
samica porodila ako prvé, behalo rýchlejšie, pričom posledné mláďa z vrhu behalo
najpomalšie [6]. Samice spomínaného druhu scinka predstavujú príklad manipulácie
načasovania pôrodu. V prípade nepriaznivých podmienok sú schopné zadržať plne vyvinuté
embryá a porodiť ich až na jar (prirodzene rodia na jeseň). Takéto rozhodnutie samice je ale
kompromisné, keďže mláďatá narodené na jar pomalšie rástli, pomalšie behali a mali
redukovanú kondíciu (efekt predĺženej gravidity). Výhodné podmienky prostredia mali však
pozitívny efekt na ich dĺžku a hmotnosť (boli ťažšie a dlhšie) [7]. Väčšia veľkosť tela pri
narodení sa všeobecne považuje za znak, ktorý zvyšuje individuálne prežívanie jedinca [8]
a je silne spojený s fitness jedinca (tzv. hypotéza „väčší je lepší“). Tento vzťah však nemusí
platiť vždy. Môže sa líšiť medzi jednotlivými rokmi [9] alebo prostrediami s odlišnými
environmentálnymi podmienkami [10]. Dokonca nemusí v niektorých prípadoch výraznejšie
ovplyvňovať ani fitness mláďat. Ako primárny determinant tu pôsobí práve načasovanie
pôrodu [11]. Vplyv načasovania pôrodu na veľkosť mláďat bol potvrdený aj v prípade
jašterice krátkohlavej, Lacerta agilis, ktorej mláďatá narodené skôr boli väčšie, ťažšie a v
lepšej telesnej kondícii [2].
Plazy žijúce v chladných oblastiach predstavujú pre takýto druh výskumu výborný
modelový systém. Absencia rodičovskej starostlivosti dovoľuje relatívne ľahko kvantifikovať
444

jednotlivé zložky fitness mláďat (veľkosť tela, rýchlosť rastu, prežívanie, lokomočné
schopnosti) [4,11]. V chladných oblastiach, kde je leto krátke a čas potrebný na inkubáciu
a následný rast mláďat pred blížiacou sa zimou výrazne obmedzený, predstavuje pre samicu
načasovanie pôrodu dôležité rozhodnutie.
V našej práci sa na príklade jašterice živorodej Zootoca vivipara (Jacquin, 1787)
snažíme zistiť, či existuje korelácia medzi načasovaním pôrodu a fitness samíc a ich mláďat.
Stanovili sme si nasledujúce hypotézy: (1) samice s rôznou telesnou kondíciou a rozličnou
veľkosťou tela sa líšia v načasovaní pôrodu; (2) väčšie samice v lepšej kondícii rodia skôr ako
menšie samice v horšej telesnej kondícii; (3) znášky samíc kladúcich skôr sú početnejšie než
znášky samíc kladúcich neskôr; (4a) skôr narodené mláďatá sú väčšie, alebo (4b) neskôr
narodené mláďatá sú väčšie.

Materiál a metódy:
Gravidné samice jašterice živorodej (Zootoca vivipara) sme odchytili metódou
ručného zberu v období jún - júl 2009 na lokalite na strednom Slovensku. Po odchyte sme ich
preniesli do laboratória a individuálne umiestnili do plastových nádob so zariadením
imitujúcim prirodzený biotop. V takýchto podmienkach boli chované až do pôrodu. Každú
samicu sme odvážili (s presnosťou 0,1g), digitálnym posuvným meradlom (s presnosťou 0,01
mm) zmerali dĺžku tela (SVL). Nádoby sme kontrolovali dvakrát denne a v prípade pôrodu
sme všetky mláďatá z vrhu individuálne odvážili a zmerali (dĺžka tela, dĺžka chvosta).
Zaznamenali sme taktiež nasledujúce reprodukčné charakteristiky: veľkosť vrhu (počet
všetkých mláďat vo vrhu), hmotnosť vrhu (súčet hmotností všetkých mláďat vo vrhu)
a vypočítali priemernú a mediánnu hmotnosť mláďat vo vrhu, priemernú a mediánnu dĺžku
tela (SVL) mláďat vo vrhu, priemernú a mediánnu dĺžku chvosta (TL) mláďat vo vrhu.
Samice i mláďatá boli po zmeraní vypustené na mieste odchytu. V práci boli spracované dáta
pochádzajúce zo 42 samíc a ich 300 mláďat.
Všetky dáta boli testované pre normalitu (Kolmogorov-Smirnov test) a homogenitu
rozptylov (Levenov test) a logaritmicky (ln) transformované. Pre účely analýz sme z mier
odstránili efekt SVL, ktorý vysvetľuje veľkú časť ich variability (nepublikované dáta) –
v analýze boli použité rezíduá regresie daného znaku na SVL. Hodnoty pre telesnú kondíciu
(body condition- BC) matky/ mláďat predstavujú rezíduá z lineárnej regresie ln hmotnosť na
ln SVL. Hodnoty pre relatívne miery (relatívna fekundita, relatívna dĺžka chvosta)
predstavujú rezíduá z lineárnej regresie ln veľkosť vrhu na ln SVL (pre relatívnu fekunditu),
ln dĺžka chvosta na ln SVL (pre relatívnu TL).
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Vzťahy medzi načasovaním pôrodu a reprodukčnými charakteristikami vrhu/ znakmi
mláďat sme analyzovali jednoduchými lineárnymi regresiami. Ako nezávislú premennú sme
použili dátum pôrodu a jednotlivé charakteristiky ako závislé premenné. Všetky analýzy sme
vyhodnotili v programe SPSS 13.0.

Výsledky
Veľkosť vrhu sa pohybovala od 4 do 11 mláďat, detailnejšie informácie o
reprodukčnom výstupe tohto druhu je možné nájsť v rôznych iných prácach [12]. Dátumy
pôrodov sa pohybovali od 7.7. 2010 do 31.7.2010.
(a) Charakteristiky samice

Samice s väčšou veľkosťou tela a hmotnosťou zväčša rodili skôr, aj keď sa tento vzťah
nepreukázal ako štatisticky významný (Tab. 1). Telesná kondícia samice nekorelovala
s načasovaním pôrodu (Tab. 1).

Obr. 1: Negatívny vzťah medzi dátumom pôrodu a veľkosťou znášky.

Obr. 2: Pozitívny efekt načasovania pôrodu na priemernú dĺžku mláďat
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Obr. 3: Pozitívny efekt načasovania pôrodu na priemernú hmotnosť mláďat.
Tab. 1. Korelácie medzi dátumom pôrodu a reprodukčnými znakmi jašterice živorodej,
Zootoca vivipara. Znaky označené hviezdičkou boli analyzované v podobe rezíduí z regresie
na SVL.
Dátum pôrodu
Znak
N
r
P
Znaky samice

Dĺžka tela (SVL, mm)

42

-0.283

0.07

Hmotnosť po pôrode (g)

42

-0,282

0.077

42

-0.109

0.504

Počet mláďat

42

-0.363

0.018

Celková hmotnosť vrhu (g)

42

-0.304

0.05

*Relatívna fekundita

42

-0.232

0.139

Priemerná dĺžka tela (SVL, mm) 38

0.416

0.009

Medián dĺžky tela (SVL, mm)

38

0.383

0.018

*Relatívna dĺžka chvosta (mm)

38

-0.184

0.27

Priemerná hmotnosť tela (g)

38

0.400

0.013

Medián hmotnosti tela (g)

38

0.392

0.015

*Telesná kondícia (BC)

38

0.201

0.226

*Telesná kondícia (BC) po
pôrode
Znaky vrhu

Znaky mláďat

(a) Charakteristiky vrhu a morfológia mláďat

Samice, ktoré porodili skôr, produkovali viac mláďat vo vrhu a ich vrhy mali aj väčšiu
hmotnosť (Tab. 1, Obr. 1). Negatívny vzťah medzi načasovaním pôrodu a veľkosťou vrhu bol
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spôsobený tým, že väčšie samice rodili skôr. Pri odstránení efektu veľkosti tela (použitie
relatívnej fekundity) sa tento vzťah už viac nepreukázal ako štatisticky významný (Tab. 1).
Fenotyp mláďat taktiež koreloval s dátumom pôrodu. Mláďatá, ktoré sa narodili skôr,
boli menšie a ľahšie (Tab. 1, Obr. 2,3). Mláďatá sa nelíšili v relatívnych dĺžkach chvosta
a v telesnej kondícii (Tab. 1).

Diskusia
Výsledky analýz preukázali vzťah medzi dátumom pôrodu a charakteristikami vrhu,
ako aj pozitívny vplyv načasovania pôrodu na morfológiu mláďat. Mláďatá, ktoré sa narodili
skôr, boli menšie a ľahšie. Produkovanie väčších mláďat v neskorších termínoch môže byť
dôležitým mechanizmom pre zvýšenie fitness jedinca [3,4]. Mláďatá narodené neskôr musia
súťažiť o potravu a zdroje so staršími mláďatami. Takáto stratégia môže byť obzvlášť dôležitá
v chladných oblastiach, kedy je obdobie medzi plodením mláďat a hibernáciou veľmi krátke
(júl-október).
Negatívna korelácia medzi veľkosťou vrhu a dátumom pôrodu je spôsobená efektom
veľkosti tela samice. Veľkosť tela je znak, ktorý vysoko koreluje s veľkosťou znášky
u väčšiny plazov [13]. Samice, ktoré rodili skôr, boli väčšie, a preto mali aj väčšie znášky.
Jedným z možných vysvetlení je, že variabilita v dátumoch pôrodu jednoducho reflektuje
variabilitu v kvalite samíc [2] a teda, že „lepšie“ samice kladú svoje znášky skôr. Za
proximátny mechanizmus, zodpovedný za oneskorenie pôrodu u menších samíc, sa považuje
rýchlosť dozrievania folikulov (dozrievajú pomalšie). Oneskorenie pôrodu je teda výsledkom
posunu ovulácie, následnej kopulácie a pôrodu [1]. Dĺžka gravidity sa pritom medzi samicami
nelíši. Zaujímavým alternatívnym vysvetlením môže byť aj vzájomný vzťah medzi vekom
samice a fertilizačným úspechom samcov. Mladé samice jašterice živorodej sú zväčša
polyandrické [14], čo pravdepodobne súvisí s nízkou úspešnosťou ich fertilizácie (tzv.
„hypotéza zaistenia plodnosti“) [15]. Samice, ktoré musia vyčkávať na úspešné oplodnenie
ďalším samcom, tak prirodzene oddialia dátum pôrodu.
Dôležitým faktorom, ktorý môže významne ovplyvňovať fitness mláďat a je úzko
prepojený s načasovaním pôrodu, je aj dĺžka gravidity, prípadne dĺžka slnenia [16]. Predĺženie
tehotenstva môže pozitívne vplývať na lokomočné schopnosti mláďat [5]. Intenzívnejšie
slnenie, ktoré vedie ku skráteniu gravidity, môže pozitívne pôsobiť na veľkosť a telesnú
kondíciu mláďat [16]. V našej práci sme dĺžku gravidity neanalyzovali (z metodologických
dôvodov), a preto sú tieto závery iba špekulatívne.
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Záver
Načasovanie pôrodu ovplyvňuje fitness samíc ako aj ich mláďat. Mláďatá narodené
skôr sú väčšie a ľahšie, pričom sa nelíšia v relatívnej dĺžke chvosta a telesnej kondícii. Väčšie
a ťažšie samice rodia skôr, pričom produkujú väčšie a ťažšie znášky. Telesná kondícia samíc
nekorelovala s načasovaním pôrodu.

Poďakovanie
Naše poďakovanie patrí Norovi Benkovskému, Mišovi Balážovi a celej rodine
Gettovcov za všestrannú pomoc.
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Príspevok k poznaniu potočníkov (Trichoptera) tečúcich vôd južnej časti
Strážovských vrchov
Monika Hvolková, Jozef Lukáš
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, monikahvolkova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Medzi významné bioindikátory kvality vôd patria larvy potočníkov (Trichoptera) [4].
Majú rôzne širokú ekologickú valenciu a taktiež nezanedbateľnou mierou prispievajú
k deštrukcii organickej hmoty [11]. Tvoria podstatnú skupinu makrozoobentosu, ktorá
prevažuje v potrave rýb [14]. Doposiaľ bolo opísaných okolo 7 000 druhov, z toho asi 800
z Európy [2]. Z územia Slovenska je známych 220 druhov potočníkov [10, 13]. Údaje o faune
potočníkov Strážovských vrchov sú len sporadické a aj to len na základe výskumu bentickej
fauny [12,15,16].

Cieľom príspevku je podať základné informácie o druhovej diverzite potočníkov tečúcich vôd

sledovaného územia.

Charakteristika skúmaného územia
Strážovské vrchy sa rozprestierajú na rozhraní západného a stredného Slovenska.
Partia k jedným z horských celkov Fatransko-tatranskej oblasti.
V skúmanom území sme si vytýčili 17 lokalít, ktoré patria k povodiam 2 riek.
K povodiu rieky Nitra patria lokality číslo 6-13. Lokality (č.11,12) sa nachádzajú na
Zliechovskom potoku, ktorý sa vlieva do Slávikovského potoka (lok.č.13) a ten ústi do Nitrice
(lok.č.6,7,8,9,10). K povodiu dolného Váhu patria lokality číslo 1-5 a 14-17. Lokality
(č.1,2,3,4,5) sa nachádzajú na Podhradskom potoku, ktorý je ľavostranným prítokom Váhu.
Strážovský potok (lok.č.14,15) sa vlieva do Mojtínskeho potoka (lok.č.16), ktorý je
ľavostranným prítokom Pružinky (lok.č.17).
Materiál a metódy
V priebehu dvoch rokov terénneho výskumu (apríl 2002 – august 2003) sme sledovali
17 vybraných stacionárov na 7 tokoch v CHKO Strážovské vrchy. Materiál sme získali tzv.
„kicking technique“ [9] s použitím hydrobiologickej siete s veľkosťou ôk 0,5 mm. Materiál
sme zafixovali koncentrovaným formaldehydom a doplnili zbermi imág potočníkov
smykaním pobrežnej vegetácie. Imága sme uložili v 60 %-nom benzínalkohole. Na triedenie
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biologických vzoriek sme použili binokulárnu lupu. Imága boli determinované podľa práce
Malický [3], larvy podľa prác Waringer a Graf [7] a Rozkošný [5].
Pri záverečnom porovnaní lokalít na základe početnosti potočníkov sme použili
softvérový program ASTERICS (AQEM/STAR Ecological River Classification System).
Výstupom tohto programu je 149 autekologických metrík [1], ale k vyhodnoteniu sme použili
len niektoré, s najvyššou výpovednou hodnotou.

Výsledky a diskusia
Vo vybraných tokoch Strážovských vrchov sme zistili 48 druhov potočníkov (tab. 1)
patriacich do 12 čeľadí. Najpočetnejšie boli zastúpené druhy rodov Rhyacophila (29,48 %) a
Hydropsyche (24,28 %). Počtom druhov i počtom jedincov vo väčšine lokalít prevládali

predátori, menej boli zastúpení zberači – pasívni filtrátori a drviči – kúskovači. Na zastúpení
potravnej gildy predátor sa podieľali najmä druhy rodu Rhyacophila. Potravnú gildu zberač –
pasívny filtrátor zastupovali hlavne druhy Philopotamus ludificatus a Hydropsyche instabilis
a potravný typ drvič – kúskovač je zastúpený druhmi rodu Silo, Goera a Lithax.
Z faunistického hľadiska je významný výskyt niekoľkých druhov, ktoré sú na území
Slovenska vzácne alebo sa vyskytujú iba lokálne. Takýmito druhmi sú Polycentropus
irroratus, Chaetopteryx polonica a Apatania carpathica (zraniteľný druh pre faunu

Slovenska) [6].
Zaznamenali sme výskyt 20 druhov potočníkov z povodia dolného Váhu a 16 druhov z
povodia Nitry, ktoré neboli doposiaľ z uvedených povodí uvádzané [8].
Na základe druhového zloženia potočníkov možno skúmané toky zaradiť do
oligosapróbneho (lok. č. 2, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16) až beta–mezosabróbneho stupňa (lok.
č. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17) s výnimkou lokality č. 1, ktorá patrí do xenosapróbneho stupňa.
Druhová rozmanitosť potočníkov postupne rástla od prameňa k dolnému toku, ale celková
diverzita sa znižuje v dolných úsekoch toku v dôsledku eutrofizácie.

Záver
V tokoch Strážovských vrchov sme zaznamenali 48 druhov potočníkov. Z
faunistického hľadiska bol významný výskyt druhov Polycentropus irroratus, Chaetopteryx
polonica a Apatania carpathica.

Získané výsledky prispeli k poznaniu fauny potočníkov vo vodných tokoch
Strážovských vrchov. Druhové zloženie potočníkov poukazuje na dobrý stav povrchových
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vôd skúmaného územia s minimálnym až s miernym organickým znečistením.
Tab.1 Druhové zloženie potočníkov na lokalitách
Druh
Rhyacophila dorsalis (Curtis, 1834)
Rhyacophila fasciata Hagen, 1859
Rhyacophila nubila (Zetterstedt, 1840)
Rhyacophila obliterata McLachlan, 1863
Rhyacophila pubescens Pictet, 1834
Rhyacophila tristis Pictet, 1835
Rhyacophila vulgaris Pictet, 1836
Rhyacophila sp. juv.
Agapetus fuscipes Curtis, 1834
Agapetus ochripes Curtis, 1834
Glossosoma boltoni Curtis, 1834
Glossosoma conformis Neboiss, 1963
Synagapetus iridipennis McLachlan, 1879
Philopotamus ludificatus McLachlan 1878
Philopotamus montanus (Donovan, 1813)
Wormaldia occipitalis (Picket, 1834)
Hydropsyche angustipennis (Curtis, 1834)
Hydropsyche incognita Pitsch, 1993
Hydropsyche instabilis (Curtis, 1834)
Hydropsyche saxonica McLachlan, 1884
Hydropsyche sp.juv.
Plectronemia conspersa (Curtis, 1834)
Plectronemia geniculata McLachlan, 1871
Plectronemia sp. juv.
Polycentropus flavomaculatus (Picket, 1834)
Polycentropus irroratus Curtis, 1835
Tinodes rostocki McLachlan, 1878
Allogamus auricollis (Picket, 1834)
Annitella obscurata (McLachlan, 1876)
Apatania carpathica Schmid, 1954
Drusus annulatus (Stephens, 1837)
Drusus discolor (Rambur, 1842)
Ecclisopteryx dalecarlica Kolenati, 1848
Halesus digitatus (Schrank, 1781)
Halesus tesselatus (Rambur, 1842)
Chaetopteryx polonica Dziedzielewicz, 1889
Chaetopteryx villosa (Fabricius, 1789)
Chaetopteryx sp. juv.
Melampophylax nepos (McLachlan, 1880)
Melampophylax sp. juv.
Potamophylax cingulatus (Stephens, 1837)
Potamophylax latipennis (Curtis, 1834)
Potamophylax rotundipennis (Brauer, 1857)
Goera pilosa (Fabricius, 1775)
Lithax niger (Hagen, 1859)
Silo nigricornis (Picket, 1834)
Silo pallipes (Fabricius, 1781)
Silo piceus (Brauer, 1857)
Silo sp. juv.
Crunoecia irrorata (Curtis, 1834)
Lepidostoma basale (Kolenati, 1848)
Athripsodes albifrons (Linnaeus, 1758)
Sericostoma sp.

1
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0

2
0
0
0
2
2
6
7
20
0
0
0
47
0
3
17
0
0
7
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
17

3
1
0
1
0
1
0
11
8
0
0
2
1
0
0
1
0
3
76
24
51
22
0
0
0
0
0
1
0
8
0
0
0
0
0
1
0
25
0
0
0
0
4
0
4
0
0
13
0
0
0
0
0
20

4
10
4
3
17
0
6
4
23
0
0
0
18
0
0
1
0
0
61
0
6
43
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
6
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
7

5
10
0
0
2
0
0
7
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
5
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
4
0
1
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
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6
0
0
0
0
8
0
0
0
0
38
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
17
0
31
0
0
2
0
0
20
0
0
0
3
7
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5

7
10
0
0
7
5
51
3
28
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

8
14
6
10
30
0
4
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
30
17
72
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
4
0
0
10
0
0
0
0
2
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
7

Lokality
9 10
23 16
0
2
16 16
9
8
0
0
2
3
2
9
12 11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
44 13
6 22
3 36
24 14
0
0
0
0
0
0
4
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
25 6
8
2
0
0
11 5
0
0
0
0
0
0
5
0
10 0
0
1
2
0
0
0
22 1
34 1
50 8
28 0
0
0
0
3
0
2
16 11

11
0
0
0
1
4
1
0
2
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
0
0
0
2
9
0
4
0
0
0
0
0
16
27
0
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
5
2
0
31

12
4
1
1
12
17
92
6
15
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8

13
2
2
7
10
0
86
2
5
0
0
0
15
0
0
0
0
0
5
53
17
9
0
0
0
0
0
0
0
3
0
2
0
0
11
16
0
10
0
0
0
0
7
1
0
0
0
2
1
0
0
5
0
10

14
0
1
0
0
10
0
0
1
0
0
0
0
0
59
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
14
15
26
27
0
0
0
5
7
5
1
5
0
0
0
0
7
0
0
0
0
1
0
0
0

15
0
0
0
15
21
58
13
4
0
0
0
0
0
104
0
0
0
2
16
0
10
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

16
4
2
1
10
3
40
1
13
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
2
0
5
0
0
0
0
0
0
6
13
0
15
0
1
0
1
0
12
0
0
0
0
6
6
0
0
0
8
0
0
0
0
0
31

17
12
7
15
19
0
0
4
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
39
1
9
0
0
0
0
0
0
107
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2

Odontocerum albicorne Leach, 1815

0

31

2

14

0

0

5

3

17

0

0

13

9

0

4

9

9

index/
lokality

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Si

0,31

1,13

1,70

1,61

1,77

0,96

1,30

1,73

1,65

1,74

0,89

1,01

1,43

1,65

0,76

1,26

1,68

H'

1,56

2,26

2,33

2,41

2,1

2,01

1,89

2,34

2,86

2,74

2,21

1,99

2,49

2,16

1,86

2,64

1,96

E

0,87

0,82

0,75

0,82

0,85

0,81

0,74

0,83

0,89

0,87

0,76

0,71

0,78

0,78

0,73

0,85

0,71

Vysvetlivky:
Si – sapróbny index podľa Zelinku a Marvana
H' – index druhovej diverzity (Shannon a Weaver, 1949)
E – index vyrovnanosti (Piela 1966)
lokalita 1 – Podhradský potok – prameň; lokalita 2 – Podhradský potok – Zliechov; lokalita 3 – Podhradský potok – Košecké Rovné; lokalita
4 – Podhradský potok – Košecké Podhradie; lokalita 5 – Podhradský potok – Košeca; lokalita 6 – Nitrica – prameň; lokalita 7 – Nitrica –
družstvo; lokalita 8 – Nitrica – prielom Belianky; lokalita 9 – Nitrica – Matušiková; lokalita 10 – Nitrica – horáreň; lokalita 11 – Zliechovský
potok – prameň; lokalita 12 – Zliechovský potok – pod Javorinkou; lokalita 13 – Slávikovský potok; lokalita 14 – Strážovský potok –
prameň; lokalita 15 – Strážovský potok – Pružina; lokalita 16 – Mojtínsky potok – Riedka; lokalita 17 – Pružinka nad Slopnou
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Vybrané antropometrické parametre a stravovacie návyky študentov Trnavskej
univerzity
Zuzana Izsáková , Margaréta Kačmariková
Trnavská Univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra verejného
zdravotníctva, Univerzitné námestie 1, 918 43,Trnava, Slovenská republika,
izsakova.z@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Správna výživa, založená na vedeckých dôkazoch, vedie k optimálnemu rozvoju
zdravého ľudského organizmu a vytvára podmienky na prevenciu ochorení, vysokú
výkonnosť, reprodukciu zdravého potomstva a dosiahnutie dlhého veku. Spôsob ako sa
stravujeme, je neoddeliteľnou súčasťou nášho životného štýlu. Na základe poznatkov
odborníkov sa spôsob života, práce, nesprávne a neracionálne stravovacie návyky podieľajú
až na 50 % na nepriaznivom zdravotnom stave nášho obyvateľstva [1]. Študenti vysokých
škôl sú zvyčajne prehliadnutí pri sledovaní výživového stavu populácie a preto je nedostatok
informácií o stravovacích zvyklostiach študentov. Títo jedinci sú z časti vytrhnutí
z rodinného, alebo pracovného prostredia, ktoré bolo založené na zdravom spôsobe života,
alebo stravovaní. Tento prechod do iného prostredia môže byť práve dobou pre rôzne zmeny
v stravovacích návykoch [2]. Poznatky iných autorov potvrdili, že v životospráve
vysokoškolskej mládeže sa vyskytujú závažné nedostatky a chyby [3]. Spätná väzba
o stravovacích zvyklostiach môže poskytnúť účastníkom informácie o vlastnom stravovaní
a to môže podporiť aj zmenu stravovania v populácií [4].
Cieľom práce je porovnať stravovacie návyky a vybrané antropometrické parametre
študentov študentov Trnavskej univerzity podľa jednotlivých fakúlt; určiť protektívne
a rizikové faktory výživy študentov vo vzťahu k obezite.

Materiál a metódy
Sledovaný súbor tvorilo 251 študentov, po 50 respondentov z každej fakulty TU.
Priemerný vek študentov bol 22 rokov. Potrebné údaje sa získali dotazníkovou metódou,
prípadne antropometrickými meraniami /tlak krvi, BMI – Body mass index/ .Ich zber
prebiehal v období od 1.10. – 22.12.2008, štúdia má prierezový charakter. Údaje sa následne
spracovali pomocou programu Microsoft Excel, štatistického programu R - project 2.7.2 – 32
win. (multivariantná logistická regresia) Do vybraného súboru boli zaradený študenti 3.
ročníkov, v prípade TF aj študentmi z vyšších a nižších ročníkov kvôli nedostatku tretiakov.
Výsledky a diskusia
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Celkový súbor tvorilo 171 žien (68%) a 80 mužov (32%). Priemerný vek študentov
celej TU bolo 22 rokov, priemerná výška 172 cm, priemerná váha 65 kg, obvod bokov 99 cm,
systolický tlak krvi 126mm/Hg, diastolický tlak krvi 84 mm/Hg, priemer BMI 22.
Nasledujúca tabuľka uvádza priemerné hodnoty základných antropometrických ukazovateľov
študentov jednotlivých fakúlt TU. Nedokázali sme štatisticky významný rozdiel priemerných
hodnôt týchto ukazovateľov medzi fakultami na úrovni p < 0,05.
Tab. 1: Porovnanie priemerov antropometrických ukazovateľov študentov podľa fakúlt TU
Kategórie

*FZaSP

FF

TF

PF

PDF

Vek
Výška (cm)
Hmotnosť (kg)
Obvod bokov (cm)
STK
DTK
BMI (kg/m²)

22
169,5
62
97
123
83
21,31

21
172
64
100
125
84
21,68

23,5
175
69
103
128
85
22,42

21
174
68
98
133
85
22,17

22
169
60
95
121
82
20,6

*FZaSP – Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, FF – Filozofická fakulta, TF – Teologická fakulta, PF – Právnická fakulta,
PDF – Pedagogická fakulta

Hodnoty BMI a krvného tlaku študentov sa pohybovali vo väčšine prípadov
v rozmedziach normy, najviac podvyživených študentov sa nachádzalo na FZaSP 16 (32%)
a najviac študentov s nadváhou sa nachádzalo na TF 10 (20%). Hodnoty krvného tlaku (STK)
boli vyššie na TF , 1. štádium hypertenzie sa zaznamenalo u 12 študentov (24%) a DTK tiež
na TF 12 (24%).

Tab. 2: Porovnanie hodnôt BMI, STK, DTK medzi fakultami TU
FZSP
FF
TF
PF
n=50 % n=50 % n=51 % n=50
BMI (kg/m²)
podvýživa < 18,5
16
32
5
10
8
15
7
norma 18,5 – 24,9
27
54
40
80
32
63
33
nadváha 25 – 29,9
4
8
5
10
10
20
6
obezita > 30
3
6
0
0
1
2
4
STK
norma < 130
37
74
31
62
26
51
36
Prehypert. 130 – 139
6
12
12
24
13
25
12
1. št. hypert. 140 –
6
12
6
12
12
24
2
159
2. št. hypert. 160 1
2
1
2
0
0
0
179
DTK
norma < 85
30
60
26
52
23
45
39
prehypertenzia 85 –
7
14
9
18
12
24
10
89
1. št. hypert. 90- 99
10
20
12
24
12
24
1
2. št. hypert. 100 3
6
3
6
4
7
0
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%
14
66
12
8

PDF
n=50 %
10
20
37
74
3
6
0
0

72
24

44
6

88
12

4

0

0

0

0

0

78

39

78

20

10

20

2
0

1
0

2
0
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Študenti najčastejšie konzumovali živočíšne tuky nepravidelne (1 – 2 krát do týždňa),
na FZaSP 32 (64%), na PF a na PED rovnako 31 (62%), na FF 24 (48%), na TF 23 (45%).

Obrázok 1:Porovnanie frekvencie konzumovania živočíšnych tukov medzi fakultami
TU

Pri konzumovaní ovocia sa dosiahli veľmi dobré výsledky, kde viac ako polovica
študentov preferovala ich pravidelnú konzumáciu, najviac na PED 35 (70%), PF 34 (68%),
TF 28 (55%), FF 26 (52%), a FZaSP len 17 (34%).

Obrázok 2: Porovnanie frekvencie konzumovania ovocia medzi fakultami TU

457

Športová aktivita študentov bola nedostačujúca nakoľko len menej ako polovica
študentov vykonávala nejakú športovú aktivitu 2 – 3 hodiny týždenne. Na TF vykonávalo
športovú aktivitu 21 (41%) študentov, na PED a FZaSP 19 (38%) študentov, na FF 17 (34%)
študentov. Výnimku tvorila PF, kde sa najviac študentov 12 (24%) venovalo športu 4 – 5
hodín týždenne.

Obrázok 3: Pomer času venovaný cez týždeň telesnej výchove a športu medzi
fakultami TU

Najpravidelnejšie (4-5 krát do týždňa) konzumujú raňajky študenti FZaSP 39 (78%)
študentov, nasleduje TF 33 (65%) ďalej FF a PDF 32 (64%) a PF 29 (58%) študentov.
Najpravidelnejšie obedovali študenti PF s počtom 42 (84%) nasledovala FF 40 (80%), TF
s počtom 38 (75%) a nakoniec FZaSP a PDF s 32 (64%). Vzhľadom na zloženie stravy
študenti PF uprednostňovali mäsité obedy 35 (70%), ostatné fakulty ako kedy – čiže
prevládala u nich zmiešaná strava, u FZaSP 24 (48%), u PDF 21 (42%), u FF 29 (58%) a u TF
24 (47%). Študenti najčastejšie obedovali na privátoch a to PDF v počte 33 (66%), PF 30
(60%), FF 24 (48%), FZaSP 21 (42%) a TF 19 (37%). Ďalej ako druhé najobľúbenejšie
miesto stravovania sa študentov bolo doma. Doma pripravený obed a až potom nasledovala
školská jedáleň. Zo všetkých fakúlt sa študenti PDF snažili najviac uvedomele vyhýbať
konzumácií vyprážaným jedlám až 26 (52%) študentov. Na ostatných fakultách takúto snahu
študenti nemali na FZaSP v počte 34 (68%), na TF 38 (75%), na FF 32 (64%) a na PF v počte
37 (74%). Študenti väčšinou pravidelne večerali a to na TF 41 (80%), na PF a FZaSP rovnako

458

39 (78%), na FF 35 (70%) a na PDF 34 (68%). Najčastejším druhom večere u študentov bola
suchá večera, na PF 34 (68%), na FF 28 (56%), na FZaSP 27 (54%), na PDF študenti rovnako
uprednostňovali varenú aj suchú večeru v počte 24 (48%) a na TF to bolo taktiež 24 (48%)
v prospech suchej večere.
V konzumovaní jednotlivých druhov mias študenti odpovedali rovnako. Bravčové
mäso konzumovali väčšinou nepravidelne (1 – 2 krát týždenne) najviac na PF 39 (78%), na
PDF 35 (70%), na FZaSP 33 (66%), na TF 31 (61%), na FF 29 (58%). Ryby študenti
konzumovali taktiež nepravidelne (1 – 2 krát týždenne), čo je priaznivé vzhľadom na
odporúčané množstvo. Najviac toto odporúčanie dodržiavali študenti TF 35 (69%),
nasledovali študenti FZaSP a PDF 29 (58%), PF 26 (52%) a FF 25 (50%).
Z prieskumu vyplýva, že menej ako polovica študentov konzumovalo mlieko
pravidelne. Na TF to bolo 26 (51%), na FZaSP 25 (50%), na PF 21 (42%), na FF 18 (36%)
a na PDF len 17 (34%).
Pravidelnou konzumáciou sladkostí sa vyznačovali študenti každej fakulty, na TF 32
(63%) študentov, na PDF 30 (60%), na PF 27 (54%), na FF 23 (46%), na FZaSP 21 (42%).
Pravidelne (4 – 5 krát do týždňa) konzumovali zeleninu študenti na FF 17 (34%),
FZaSP 19 (38%), PF 21 (42%), PDF 23 (46%) a najviac na TF 25 (49%). Študenti väčšinou
preferovali nepravidelnú konzumáciu strukovín, čo je aj v súlade s požadovaným množstvom
a to na TF 44 (86%), na PDF 40 (80%), na PF 37 (74%), na FF 35 (70%) a na FZaSP 31
(62%).

Záver
Nakoľko študenti všetkých fakúlt sa približne rovnako stravovali, ich zvyky a návyky
by sme mohli zhodnotiť takto: celkovo najlepšie stravovacie návyky a životosprávu mali
študenti TF, nasledovali študenti PDF, FZaSP, FF. Najmenej pozitívnych stravovacích
návykov mali študenti PF. Viac ako polovica študentov na všetkých fakultách malo v norme
priemery antropometrických parametrov. Najviac hodnôt (BMI, STK a DTK) mali v norme
študenti PDF, nasledovali študenti FZaSP, FF a PF a najmenej študenti TF. V ďalších
výskumných aktivitách sa budeme zameriavať na určovanie protektívnych a rizikových
faktorov výživy študentov vo vzťahu k obezite .
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Formovanie taxocenóz podeniek (Ephemeroptera) a pošvatiek (Plecoptera)
malokarpatského toku Gidra v závislosti na environmentálnych faktoroch
Daniela Kalaninová, Eva Bulánková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; kalaninova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Povodie

Gidry

(Malé

Karpaty,

Slovensko)

možno

na

základe

výskumu

makrozoobentosu v rokoch 1998 – 1999 označiť za významnú genofondovú rezervu vzácnych
druhov a spoločenstiev tečúcich vôd z európskeho hľadiska. V dolnej časti toku sa síce
prejavuje antropogénny vplyv, avšak horný a stredný tok predstavuje unikátne, nenarušené
spoločenstvá vodných živočíchov [1]. Po takmer desiatich rokoch bol na vybraných lokalitách
povodia Gidry znovu uskutočnený výskum s cieľom:
1. vyhodnotiť Gidru z hľadiska druhového zloženia taxocenóz podeniek a pošvatiek,
ktoré majú významný potenciál indikovať znečistenie a iné environmentálne zmeny
[2,3]
2. zistiť vplyv vybraných environmentálnych faktorov na sledované taxocenózy
3. stanoviť triedu ekologickej kvality na jednotlivých lokalitách
4. porovnať stav ekologickej kvality prostredia so stavom z posledných výskumov
podľa [4,5].
Charakteristika lokalít
Tok toku 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
a kremence, v dolnom toku štvrtohorné naplaveninové sedimenty. V okolí sa nachádzajú
spraše a sprašové hliny [6]. 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 [7].
Na Gidre sme vymedzili päť lokalít. Prvé dve – lok. 1 – Pod prameňom (448 m n. m.)
a lok. 2 – Pod nádržou (348 m n. m.) boli rozmiestnené na jej najzachovalejšom prítoku –
Kamennom potoku, ktorý preteká viac-menej človekom nenarušenou oblasťou bukových
lesov. Ďalšie tri – lok. 3 – Píla (220 m n. m.), lok. 4 – Budmerice (178 m n. m.) a lok. 5 –
Voderady (136 m n. m.) sa nachádzali pozdĺž samotného toku Gidra. Tab. 1 podáva prehľad
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fyzikálno-chemických vlastností lokalít, ktoré nám poskytla Katedra hydrogeológie PRIF UK,
Bratislava.

Tab. 1: Priemerné hodnoty vybraných fyzikálno-chemických vlastností vody na lokalitách
Gidry vypočítané na základe údajov z jesene 2007, jari 2008 a leta 2008.
vlastnosti
vody/lokalita
teplota (ºC)
pH
konduktivita (µS.cm1
)
O2 rozpustený (mg.l1
)
O2 nasýtený (%)

1

2

3

4

5

8,83

11,00

10,13

12,97

12,93

7,17

7,35

7,85

7,93

7,96

16,26

19,70

31,93

36,80

53,67

10,13

9,97

10,57

9,60

8,47

90,67

93,00

94,67

90,33

78,67

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. Nazbieraný materiál bol priamo v teréne umiestňované do
fliaš a fixované 4% formaldehydom, neskôr v laboratóriu roztriedený. Práca je zameraná
najmä na výskum druhov podeniek a radov pošvatiek, ktoré boli determinované do druhu. Na
základe ich početnosti sme pomocou korelačných koeficientov vyjadrili podobnosť lokalít,
ktoré sme spojili metódou priemerného suseda „paired group“ (v programe Past verzia 0.45).
Vplyv základných fyzikálno-chemických parametrov na sledované taxocenózy sme
vyhodnotili kanonickou korešpondenčnou analýzou (CCA) v programe CANOCO verzia 4.5.
Programom Asterics verzia 3.01, ktorý vypočítal 146 metrík, sme stanovili triedy ekologickej
kvality jednotlivých lokalít podľa klasifikácie (1 = veľmi zlá, 2 = zlá, 3 = priemerná, 4 =
dobrá, 5 = veľmi dobrá kvalita). Typológia toku bola aplikovaná zo vzoru, ktorý je vytvorený
pre Českú republiku, stresorom bolo organické znečistenie.
Výsledky a diskusia
Zo skúmaného územia sme získali 820 lariev 37 taxónov vybraných radov
makrozoobentosu; z toho 17 taxónov podeniek a 20 taxónov pošvatiek. Podľa zhlukovej
analýzy (obr. 1), ktorá bola vytvorená na základe taxonomického zloženia jednotlivých
lokalít, možno Gidru pozdĺžne rozdeliť na dva úseky:
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1. horný a stredný úsek (lok. 1 – lok. 3) – diverzita (Shannon – Wienerov index) stúpa
smerom k lokalite 3, kde dosahuje najvyššiu hodnotu; počet taxónov pošvatiek prevažuje
alebo je približne rovnaký ako počet taxónov podeniek a okrem euryekných dominantných
druhov (hlavne Baetis rhodani (Pictet, 1843)) sa tu vyskytujú aj druhy s určitou mierou
preferencie ku krenálu alebo xenosaprobite (z pošvatiek Diura bicaudata (Linnaeus, 1758),
zastúpené druhy rodov Leuctra, Siphonoperla, Brachyptera, Perla marginata (Panzer,
1799), Perla sp., Protonemura intricata (Ris, 1902), Protonemura praecox (Morton, 1894),

Protonemura sp., Isoperla sudetica (Kolenati, 1859); z podeniek predovšetkým druh čeľade

Heptageniidae (Rhithrogena semicolorata (Curtis, 1834), Rhithrogena sp., Ecdyonurus sp.,
Electrogena ujhelyi (Sowa, 1981), Epeorus sylvicola (Pictet, 1865) v menšej miere druhy

čeľade Ephemerellidae (Ephemerella mucronata (Bengtsson, 1909)) a Leptophlebiidae
(Habrophlebia fusca (Curtis, 1834))
2. dolný úsek (lok. 4 – lok. 5) – diverzita (Shannon – Wienerov index) prudko klesá; počet
taxónov podeniek výrazne prevyšuje počet taxónov pošvatiek (lok. 4) alebo pošvatky
vôbec nie sú zastúpené (lok. 5), druh Baetis vernus Curtis, 1834 prevyšuje v dominancii
druh Baetis rhodani (na lok. 5 nájdený len druh B. vernus v malom počte); absencia
druhov vykazujúcich preferencie ku krenálu alebo xenosaprobite (výnimku tvorí 1 jedinec
druhu Rhithrogena semicolorata zistený na štvrtej lokalite).

Obr. 1: Dendrogram podobnosti skúmaných lokalít.

V porovnaní s výsledkami z minulých výskumov [4,5] sme zaznamenali štyri nové
druhy – z podeniek nížinný až pahorkatinný druh Caenis luctuosa Burmeister, 1839 (lok. 4),
vykazujúci najväčšiu preferenciu k beta-, menšiu k alfa-mezosaprobite, z pošvatiek druh

463

Isoperla difformis (Klapálek, 1909) a druh Perla burmeisteriana Claassen, 1936 (lok. 3) – ktoré

sú pahorkatinnými druhmi s najväčšími preferenciami k beta mezosaprobite a na lok. 1 xeno
až oligosapróbny druh Protonemura aestiva Kis, 1965. Oproti výsledkom z rokov 1998 – 1999
neboli potvrdené druhy rodov podeniek Alainites, Centroptilum a Heptagenia, u pošvatiek
druhy rodu Nemurella, Capnia a Perlodes. Keďže niektoré z nich ani predtým neboli
zaznamenané vo veľkých počtoch (napr. rod Centroptilum zastúpený 1 jedincom druhu
Centroptilum luteolum (Müller, 1776)), dôvodom by mohol byť aj náhodný faktor. Ďalšími

dôvodmi by mohli byť rozdielny počet zberov (naše tri v porovnaní so siedmimi 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. Najzreteľnejšie zmeny v druhovom zložení oproti posledným
výskumom pozorujeme hlavne v dolnom toku, kde došlo k značnému poklesu taxónov, čo je
s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobené antropickým vplyvom. Avšak pozdĺž celého toku
sme na každej sledovanej lokalite zaznamenali pokles percentuálneho podielu zástupcov rodu
Rhithrogena ako aj celej čeľade Heptageniidae a naopak nárast podielu zástupcov rodu Baetis

ako aj celej čeľade Baetidae. O druhoch rodu Baetis sa uvádza, že pri poklese vodnej hladiny
dokáže aktívne unikať na miesta s hlbšou vodou, prípadne sucho prečkať vo vajíčkovej
diapauze, zatiaľ čo druh Rhithrogena semicolorata, ktorým bol tento reofilný druh v našich
zberoch nehojne zastúpený, nie [8]. To môže indikovať klesajúcu tendenciu priemerných
ročných prietokov Gidry, ako to vyplýva z údajov SHMÚ za posledných takmer 27 rokov, čo
môže súvisieť s klimatickými zmenami.
Spomedzi testovaných fyzikálno-chemických parametrov vody (tab. 1) sa ako
štatisticky významný ukázala konduktivita (obr. 2), ktorej narastajúce hodnoty pozdĺž toku
znamenajú zvýšenie eutrofizácie v dolnom toku. Pozitívne s ňou koreluje predovšetkým druh
podenky Baetis vernus, v najväčšej miere inklinujúci k α-mezosaprobite, nájdený v dolnom
toku (veľmi početný hlavne v Budmericiach – lok. 4), negatívne taxóny preferujúce kategórie
čistejších vôd ako druhy pošvatiek rodu Protonemura (P. praecox, P. intricata), Isoperla,
Leuctra (L. nigra, L. albida, L. hippopus), druhu Nemoura flexuosa, Brachyptera risi, či

podenky druhov Electrogena ujhelyi, Ephemera danica alebo druhov rodu Ecdyonurus.
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Obr. 2: Vzťah taxónov k fyzikálno-chemickým parametrom vody (CCA) (1-5 – lokality, kond – konduktivita).

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 [7]. Súčasný stav
skúmaných lokalít Gidry je so stavom z rokov 1998 – 1999 porovnaný v tab. 2, kde sú
vyhodnotené triedy ekologickej kvality.
Zistile sme, že lokality 1, 2 a 4 vykazujú zníženie ekologickej kvality o jednu triedu,
ktoré je pravdepodobne spôsobené nízkym počtom zberov či inými vyššie spomenutými
faktormi, na lok. 3 nedošlo k žiadnej zmene. K zhoršeniu ekologickej kvality o dve triedy na
poslednej lokalite došlo s najväčšou pravdepodobnosťou zvýšením negatívneho antropického
vplyvu.

Tab. 2: Porovnanie tried ekologickej kvality v rokoch 2007 – 2008 a 1998 – 1999.

lokalita

1

2

3

4

5

trieda ekologickej kvality 2007 - 2008

4

4

5

3

2

trieda ekologickej kvality 1998 - 1999

5

5

5

4

4

Záver
1. Druhová rozmanitosť zástupcov radov bola najvyššia v hornej a strednej časti toku,
smerom k ústiu klesala; dolný úsek toku charakterizovala neprítomnosť druhov pošvatiek
(až na druh Isoperla grammatica na lok. 4).
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2. Ako štatisticky významný faktor formujúci sledované taxocenózy sa pomedzi testovaných
fyzikálno-chemických parametrov vody ukázala konduktivita, ktorej hodnoty rástli
smerom k ústiu.
3. Horný a stredný tok mal dobrú alebo veľmi dobrú, dolný tok priemernú (lokalita 4) a zlú
ekologickú kvalitu (lokalita 5).
4. V porovnaní so stavom z rokov 1998 – 1999 došlo k výraznému zhoršeniu na poslednej
lokalite z dobrého (4) na zlý (2) stav ekologickej kvality, stav na ostatných lokalitách
možno považovať za výrazne nezmenený.
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Lipopolysacharidom indukovaná imunitná odpoveď prepelíc japonských (Coturnix
japonica) selektovaných na vysoké a nízke hladiny testosterónu vo vajcovom žĺtku
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Úvod a formulácia cieľa
Obsah maternálnych hormónov vo vajcovom žĺtku patrí medzi významné epigenetické
mechanizmy, pomocou ktorých sú matky schopné ovplyvniť fenotyp svojich potomkov [1].
Pôsobenie podnetov prostredia ovplyvňuje koncentrácie hormónov vo vajci, ktoré sa líšia
nielen medzi jednotlivými druhmi a znáškami, ale taktiež varírujú v rámci jednej znášky [2].
Takýmto spôsobom je matka schopná vytvárať širokú škálu fenotypov, čím zvyšuje šance na
prenos svojej genetickej informácie v značne nepredvídateľných podmienkach prostredia [3].
Testosterón vo vajcovom žĺtku, ktorému sme sa venovali v našom experimente, má
podľa doterajších výskumov množstvo priaznivých účinkov na prenatálny ako aj postnatálny
vývin jedinca. Pozitívne pôsobí na celkový telesný rast [4], vývin svalstva [5] a taktiež
priaznivo ovplyvňuje vývin sexuálnych znakov a kompetitívneho správania [3]. Výskumy
však dokazujú, že zvýšený obsah testosterónu v žĺtku, môže mať aj nepriaznivé účinky, ktoré
sú akýmsi prirodzeným limitujúcim faktorom pre celkový obsah testosterónu vo vajcovom
žĺtku. Medzi najviac diskutované negatívne efekty testosterónu patrí zvýšený oxidačný stres
[6] a imunosupresia [7].
Pri štúdiu imunosupresívnych účinkov testosterónu boli získané výsledky, ktoré si
navzájom často protirečia. Vo väčšine prác bol využitý postup priameho ovplyvnenia hladín
testosterónu vo vajci pomocou injekčnej aplikácie pred začiatkom inkubácie [8]. Aplikácia
exogénneho testosterónu do žĺtka však nemusí presne odrážať efekt prirodzene zvýšených
hladín tohto hormónu v dôsledku zmenenej distribúcie hormónu v žĺtku [9] ako aj absencie
látok, ktoré môžu participovať na konečnom účinku hormónu. Takýmito látkami sú napríklad
karotenoidy, ktoré môžu významnou mierou eliminovať prípadné negatívne účinky
testosterónu [10].
Za účelom lepšieho pochopenia evolučného, behaviorálneho a fyziologického
významu maternálneho testosterónu boli na našom pracovisku divergentnou selekciou
vytvorené genetické línie prepelíc japonských, ktoré sa signifikantne líšia obsahom
testosterónu vo svojich násadových vajcia [11]. Cieľom nášho experimentu bolo
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charakterizovať dôsledky tejto selekcie na aktivitu imunitného systému oboch línií v F4
generácii. Testovali sme hypotézu, že zvýšený obsah maternálneho testosterónu negatívne
ovplyvní reaktivitu mláďat na imunitnú záťaž, ktorú sme vyvolali intraperitoneálnym
podaním lipopolysacharidu (LPS). Odpoveď na tento endotoxín z bunkových stien gramnegatívnych baktérií [12] sme hodnotili prostredníctvom hladín plazmatického kortikosterónu
a pomerom heterofilných leukocytov k lymfocytom.

Materiál a metódy
Ako pokusné zvieratá boli využité prepelice japonské (Coturnix japonica) z chovu
Ústavu biochémie a genetiky živočíchov SAV (ÚBGŽ SAV) v Ivanke pri Dunaji a pokus bol
schválený Etickou komisiou na UBGŽ SAV. Prepelice pochádzali z línií selektovaných na
vysoké (HET) a nízke (LET) hladiny testosterónu vo vajcovom žĺtku [11]. Od vybraných
samíc F3 generácie boli zbierané vajcia, ktoré boli inkubované v liahni BIOSKA (Sedlčany,
ČR) pri štandardných podmienkach (teplota 37,5 ± 0,2 °C, relatívna vlhkosť 50-60 %, v tme,
s automatickým otáčaním vajec každú hodinu). Dva dni pred vyliahnutím boli vajíčka
premiestnené do liahne Nationale (Francúzsko), kde boli rozdelené do dvoch boxov podľa
príslušnosti k chovnej línii HET/LET.
Po vyliahnutí sme vybrali 32 jedincov z každej línie, ktoré sme rozdelili do štyroch
chovných klietok po 16 jedincov, podľa príslušnosti k LET/HET línii. Po vyliahnutí boli
pokusné zvieratá odvážené a označené kombináciou farebných krúžkov na nohe. Prepelice
boli chované pri stálom osvetlení, požadovanej teplote vytvorenej infračervenou lampou
(250 W OSRAM, Nemecko) a mali voľný prístup ku krmivu (kompletná kŕmna zmes HYD
13 na výkrm moriek) a vode. Ďalšie merania telesnej hmotnosti pokusných zvierat sme
uskutočnili 4., 8. a 11. deň po vyliahnutí.
Vo veku 12 dní bol polovici zvierat z každej klietky intraperitoneálne podaný LPS
(Sigma USA; 1,5 mg na kg živej váhy v 100 µl PBS) a zvyšná polovica, tvorila kontrolnú
skupinu, ktorej sme aplikovali 100 µl PBS.
Prepelice boli usmrtené jednu hodinu a tri hodiny po aplikácii LPS rýchlou
dekapitáciou, aby sa zabránilo ovplyvneniu študovaných fyziologických ukazovateľov. Po
dekapitácii sme odobrali krv do heparinizovaných skúmaviek (Heparin, Léčiva, ČR,
nariedený pufrom 1:8) a vykonali pitvu. Pri pitve sa zisťovalo pohlavie jedincov a bola
vypreparovaná Fabríciova burza, ktorú sme odvážili s presnosťou na 0,001 g.
Z odobranej krvi sme stanovili hematokrit (dve kapiláry na jedného jedinca)
centrifugáciou pri 12000 otáčok/min., 3 minúty a vyhotovili krvné roztery. Z krvi každého
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jedinca sme pripravili dva preparáty, ktoré sme po dôkladnom vysušení zafixovali a zafarbili
(3 min. Mayov-Grünwaldov roztok, 1 min. Mayov-Grünwaldov roztok s neutrálnou vodou
v pomere 1:1, 20 min. Giemsovského-Romanovského roztok s neutrálnou vodou v pomere
1:10). Krvné preparáty sme neskôr vyhodnocovali pod svetelným mikroskopom (CARL
ZEISS, Jena, Nemecko), pri 1000-násobnom zväčšení s použitím imerzného oleja.
Stanovovali sme diferenciálny počet bielych krviniek, čiže počty heterofilov, lymfocytov,
monocytov, eozinofilov a bazofilov v 200 leukocytoch na preparát. V prípade, keď bol počet
leukocytov nízky, vypočítali sme ich diferenciálny počet z množstva bielych krviniek, ktoré
sme narátali v celom preparáte.
Zvyšnú krv sme odstredili pri 2500g v chladenej centrifúge (4°C) K70 (Janecky,
Nemecko) po dobu 10 minút. Plazmu sme odtiahli automatickou pipetou a skladovali pri
teplote mínus 20°C do merania koncentrácie kortikosterónu.
Koncentrácie kortikosterónu v plazme sme merali priamou rádioimunoanalýzou bez
extrakcie vzoriek. Použili sme komerčnú súpravu na meranie kortikosterónu (DRG Rat
Corticosterone 125), pričom sme postupovali podľa pokynov výrobcu. V predchádzajúcej
štúdii sme validovali použitie súpravy na podmienky stanovenia kortikosterónu u prepelíc
japonských.
Získané údaje boli testované na normálne rozloženie dát a následne boli vyhodnotené
pomocou viacfaktorovej analýzy rozptylu (ANOVA). Rozdiely medzi skupinami boli
analyzované pomocou LSD post hoc testov.

Výsledky a diskusia
Prvým sledovaným parametrom boli hmotnosti prepelíc. Od 8. dňa po vyliahnutí boli
jedince HET línie signifikantne ťažšie ako jedince línie LET (obr. 1a). Priemerná hmotnosť
jedincov HET línie v 11. deň pokusu bola 38,76 ± 0,53 gramu, zatiaľ čo jedince LET línie
dosahovali v tomto období priemernú hmotnosť 35,52 ± 0,68 gramu (P < 0,01). Ďalším
faktorom, ktorý signifikantne ovplyvnil hmotnosti sledovaných zvierat bolo pohlavie. Samice
boli v čase ukončenia pokusu ťažšie asi o 10% ako samce (samice 38,78 ± 0,55 g; samce
35,87 ± 0,66 g; P < 0,01) (obr. 1b).
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Obr. 3: Hmotnosti prepelíc japonských selektovaných na vysoký (HET) a nízky (LET) obsah
testosterónu v žĺtku. 1a – rozdiely medzi líniami, 1b – rozdiely medzi pohlaviami. Hodnoty sú
udávané ako priemer ± SEM, * P < 0,05; ** P < 0,01.

Štatisticky významné rozdiely medzi pohlaviami sme zaznamenali aj medzi
hmotnosťami Fabríciovej burzy, ktoré boli vyššie u samíc ako u samcov (P < 0,01).
Nepotvrdili sme vyššiu hmotnosť tohto imunitného orgánu u prepelíc LET línie v porovnaní
s HET líniou, ktorú sme pozorovali v predchádzajúcej práci [13].
Meranie kortikosterónu v plazme ukázalo, že jedince línie HET oveľa intenzívnejšie
reagovali na pôsobenie imunitného stresora. Táto reakcia sa najvýraznejšie prejavila jednu
hodinu po aplikácii LPS (obr. 2) vzostupom hladín kortikosterónu HET línie v porovnaní s
LET líniou a kontrólnou skupinou HET, ktorej bol aplikovaný PBS (P < 0,01).
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Obr. 4: Koncentrácia kortikosterónu v plazme prepelíc japonských selektovaných 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. Rozdielne písmená označujú signifikantné rozdiely medzi skupinami.
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Po aplikácii LPS sme zistili štatisticky významnú imunitnú odpoveď, čo sa prejavilo
výrazným vzostupom pomeru heterofilov k lymfocytom v porovnaní s kontrolnou skupinou
(obr. 3). Signifikantné zvýšenie tohto pomeru sme pozorovali v oboch líniách tri hodiny po
aplikácii LPS (P < 0,001), pričom aj pri tomto ukazovateli jedince línie HET reagovali oveľa
výraznejšie na stimuláciu imunitného systému s LPS v porovnaní s jedincami LET línie
(P < 0,05).
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Obr. 5: Pomer heterofilov k lymfocytom v krvi prepelíc japonských selektovaných 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. Rozdielne písmená označujú
signifikantné rozdiely medzi skupinami.

Pri stanovovaní diferenciálneho počtu bielych krviniek sme zaznamenali rozdiely
v celkovom počte leukocytov. Jednu hodinu po aplikácii LPS sme pozorovali zníženie
celkového počtu leukocytov v porovnaní s PBS kontrolou, pričom výraznejší pokles sa
prejavil u jedincov línie HET. Po troch hodinách celkový počet leukocytov začal stúpať, čo sa
ukázalo znovu výraznejšie v línii HET. Nakoľko tieto počty boli stanovené len na
základe krvných preparátov určených na stanovenie diferenciálneho počtu bielych krviniek,
bude v budúcnosti potrebné ich celkový počet kvantifikovať inými metódami.

Záver
Expozícia 12-dňových prepelíc z línií selektovaných na nízky (LET) a vysoký (HET)
obsah

testosterónu

v žĺtku

vyvolala

diferenciálnu

reakciu

na

záťaž

indukovanú

intraperitoneálnym podaním endotoxínu izolovaného z gram-negatívnych baktérií. U mláďat
HET línie tento zásah vyvolal väčšiu stresovú reakciu, ktorá bola demonštrovaná
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signifikantným vzostupom hladín plazmatického kortikosterónu 1 hodinu po podaní LPS. Obe
línie reagovali na stimuláciu imunitného systému po troch hodinách po podaní LPS
vzostupom pomeru heterofilov k lymfocytom, ktorý je indikátorom stresovej odpovede
u vtákov. Výraznejšiu odpoveď sme opäť pozorovali v línii selektovanej na vysoký obsah
maternálneho testosterónu. Naše výsledky indikujú, že vzostup maternálneho testosterónu má
za následok zvýšenú reakciu imunitného systému na referenčnú záťaž. Zvýšená reaktívnosť
imunitného systému na patogény pravdepodobne predstavuje „trade-off“ pre zvyšovanie
hladín testosterónu v žĺtku, ktorý samotný môže pozitívne ovplyvňovať rast a adaptačné
stratégie mláďat.
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Imunodetekcia plastidových proteínov pri parazitickom rode Cuscuta sp.
Lucia Kenderešová, Michaela Rímska, Ľudmila Slováková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyziológie rastlín,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; l.kenderesova@gmail.com

Úvod a formulácie cieľa
Plastidy vyšších rastlín a rias vďačia za svoj vznik endosymbióze, ktorá sa odohrala
približne pred 1,2 miliardami rokov [1]. Za ich predchodcov sú považované fotosyntetizujúce
prokaryotické

organizmy

podobné

dnešným

cyanobaktériám.

Ich

prvotným

endosymbiotickým hostiteľom sa stal heterotrofný bičíkovec [2]. Aj napriek obrovskej
diverzite, ktorá existuje v ríši rastlín, má chloroplastový genóm až na pár výnimiek
konzervovanú štruktúru. To naznačuje prítomnosť univerzálneho evolučného selekčného
tlaku spojeného s funkčnými požiadavkami na proces fotosyntézy [3].
Plastóm dnešných rias a fotosyntetizujúcich vyšších rastlín má veľkosť 120-200 kb, je
cirkulárny a obsahuje okolo 100-250 génov. Tieto gény kódujú zložky fotosyntetického
aparátu, transkripčno-translačnej mašinérie, ale zúčastňujú sa aj ďalších metabolických
procesov v plastidoch, ako je biosyntéza mastných kyselín, pigmentov a aminokyselín. Jadro
plastómu tvorí 45 génov, ktoré nájdeme takmer vo všetkých fotosyntetizujúcich organizmoch.
Ide o gény, ktoré kódujú mnohé z podjednotiek PSI, PSII, cyt b6/f, ATP syntázy,
bakteriálneho typu RNA polymerázy, 70S ribozómu, veľkú podjednotku Rubisco, rRNA
a tRNA [4]. Funkčný chloroplast obsahuje 1000-5000 proteínov, ktoré však nekóduje
plastóm. Pochádzajú z jadra a mitochondrií [3]. V rámci ďalšej evolúcie plastidov došlo
k strate už nepotrebných génov ako aj k masívnemu transferu plastidových génov do jadra.
Vzhľadom na výraznú redukciu plastidového genómu, kóduje cpDNA dnešných
fotosyntetizujúcich rastlín len malé množstvo proteínov, pričom väčšina z nich predstavuje
komponenty nevyhnutné pre metabolizmus plastidov (predovšetkým proteíny zapojené do
expresie plastidového genómu, stavby fotosyntetického aparátu a metabolizmu fotosyntézy)
[5]. Väčšina z približne 2000 plastidových proteínov je kódovaná jadrovou DNA,
syntetizovaná v cytoplazme a následne imprtovaná do plastidov [6]. V prípade parazitických
rastlín zašla redukcia plastidového genómu ešte ďalej. V dôsledku ich životného štýlu došlo
k uvoľneniu „fotosyntetických“ génov spod selekčného tlaku, čo v mnohých prípadoch viedlo
k ich strate, príp. transferu do jadra. Redukcia plastómu sa pri heterotrofných rastlinách
zákonite odrazila v znížení fotosyntetickej kapacity.
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Po pozorovaní a porovnaní štruktúry a génového obsahu plastómu voľne žijúcich
fotosyntetických druhov s parazitickými druhmi možno parazitov rozdeliť do dvoch
základých

skupín,

na

hemiparazity

(schopné

fotosyntézy

v redukovanej

podobe)

a holoparazity (neschopné fotosyntézy) [3]. Ďalšie delenie parazitických rastlín je možné na
základe toho, z ktorého miesta cievneho zväzku získavajú zdroje obživy. Rod Striga čerpá
živiny z xylému, rody Cuscuta a Orobanche z floému. Niektoré z rodov patria medzi
obligátne parazity (Striga, Orobanche), iné medzi fakultatívne parazity, ktoré sú schopné
prežiť aj bez hostiteľa (Rhinanthus). Pri parazitických rastlinách sa stretávame s celou škálou
druhov, ktorých fotosyntetická kapacita sa pohybuje v rozpätí od mierne redukovaného stupňa
fotosyntetickej aktivity až po úplnú stratu schopnosti fotosyntetizovať.
Schopnosť využívať slnečnú energiu na syntézu organických látok vychádza
z vnútornej

štruktúry

buniek,

disponujúcich

funkčným

fotosyntetickým

aparátom.

V eukaryotických bunkách sú tylakoidy komplexne organizované do chloroplastov [7].
Napríklad pri holoparazitických druhoch čeladí Orobanchaceae (Epifagus virginiana,
Orobanche spp.), Scrophulariaceae (Lathraea squamaria) a Rafflesiaceae (Cytinus
hypocystis) bola pozorovaná úplá absencia fotosyntetickej aktivity. Druh Epifagus virginiana

je holoparazit, žijúci na koreni buku (Fagus sylvatica). Jeho plastóm má veľkosť 70 kb, čo
tvorí približne 45% veľkosti plastómu tabaku. Štyridsaťdva génov, ktoré sú v plastóme E.
virginiana prítomné, kódujú komponenty nevyhnutné pre expresiu génov plastidu [8].

V tomto druhu došlo k strate takmer všetkých fotosyntetických a chloro-respiračných génov
[3].

V čeľadi

Cuscutaceae

pozorujeme

štruktúrne

a funkčné

rozdiely

v

zložení

fotosyntetického aparátu v závislosti od rastlinného druhu [8]
Rod Cuscuta obsahuje 150-200 druhov [3]. V druhu Cuscuta europaea došlo k úplnej
strate autotrofného spôsobu výživy. Popri strate funkčnosti fotosyntetického aparátu boli pri
C. europaea pozorované aj zmeny v ultraštruktúre plastidov, v ktorých nedochádza k tvorbe

tylakoidov [9]. V prípade C. subinclosa bola popísaná úplná delécia génu rbcL, kódujucého
veľkú podjednotku enzýmu Rubisco [10] a v prípade C. odorata zostal zachovaný iba jediný
s fotosyntézou spojený gén psbA [11]. V druhu C. reflexa bola detegovaná fotosyntetická
aktivita, pričom v plastóme bolo identifikovaných viacero s fotosyntézou spojených génov
[8].
Cieľom práce bola detekcia prítomnosti D1 proteínu, jednej z hlavných zložiek
fotosyntetického aparátu, a detekcia prítomnosti veľkej podjednotky enzýmu Rubisco (RbcL)
pri rode Cuscuta. Experiment mal overiť prítomnosť zložiek fotosyntetického aparátu v rode
Cuscuta.
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Materiál a metódy
Materiál
Kukučina (Cuscuta sp.) použitá v práci pochádza z územia Slovenskej republiky,
pričom zber bol vykonaný v jarných mesiacoch apríl a máj. Ako kontrolnú vzorku sme použili
lýčidlo dvojdomé (Phytolacca dioica).

Metódy
Stanovenie koncentrácie bielkovín
Koncentráciu proteínov sme stanovili pomocou Bichinonic Acid Kit for Protein
Determination, Sigma-Aldrich, USA. Odmerané koncentrácie (25 µg) sme nanášali na 15%
polyakrylamidový gél. Bielkoviny zo vzoriek sme elektroforeticky separovali (Mini-Protean®
Tetra Cell, Bio-Rad, USA) pri konštantnom napätí 170 V.
Imunodetekcia proteínov
Po elektroforetickej separácii sme proteínové vzorky preniesli na nitrocelulózovú
membránu pomocou blotovacieho zariadenia Trans Blot SD Cell (Bio-Rad, USA) pri
konštantnom elektrickom prúde 50 mA/membrána. Správnosť blotovania sme overili
zafarbením membrán v roztoku Ponceau S. Následne sme mebrány dôkladne odfarbili
a inkubovali v blokovacom roztoku (TBST s 5% sušeným odtučneným mliekom). Membrány
sme inkubovali v špecifických primárnych protilátkach pre detekciu RbcL (riedenie 1:5000)
a D1 (riedenie 1:30000). Primárne protilátky sme inkubovali 90 minút, dôkladne premyli
a následne inkubovali v sekundárnej protilátke Goat Anti-Rabbit (H+L)-HRP Conjugate
(BioRad, USA) (TBS s 5% sušeným odtučneným mliekom, riedenie 1:3000) pri laboratórnej
teplote. Na membránu sme naniesli ImmobilonTM Western Chemiluminiscent HRP Substrate,
Millipore Corporation, USA (750 µl/membrána). Signál sme zaznamenali na RTG film
(Medix XBU, Foma Bohemia, ČR).
Svetelná mikroskopia
Stonkové segmenty druhu Cuscuta sme fixovali v 5% glutaraldehyde a 2% kyseline
osmičelej. Vzorky sme nasledne dehydrovali a zalievali v zalievacom médiu Durcupan Acm
(Fluka, Sigma-Aldrich, USA). Rezy sme pripravovali na ultramikrotóme typu Reichert-Jung.
Na vizualizáciu bunkových štruktúr polotenkých rezov sme použili dvojité farbenie pomocou
bázického fuchsínu a toluidínovej modrej. Preparáty sme pozorovali pod svetelným
mikroskopom Axioskop 2 plus, ZEISS, Nemecko.
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Výsledky a diskusia
Využitím metódy Western blot sme preniesli proteíny z 15% polyakrylamidového gélu
na nitrocelulózovú membránu, ktorú sme následne značili primárnymi a sekundárnymi
protilátkami. Prostredníctvom chemiluminiscencie sme detekovali prítomnosť D1 proteínu
a veľkej podjednotky Rubisco (obr.1). Proteín D1 je kódovaný chloroplastovým psbA génom.
Molekulová hmotnosť tohto proteínu je 36 kDa. V holoparazitickom druhu C. reflexa sa
zistila prítomnosť génu psbA [14].

Obr. 1: Imunodetekcia proteínov D1 a veľkej podjednotky enzýmu Rubisco v kvetoch (CK)
a stonkách (CS) rodu Cuscuta sp.

Obr.2: Priečny rez stonkou Cuscuta sp. Skratky reprezentujú: ep-epiderma, pk-primárna kôra,
sv-stredný valec, šípka reprezentuje škrobové zrná.
Na priečnom reze stonky Cuscuta sp. sme pozorovali bunky primárnej kôry, v ktorých
sa náchádzali plastidy. Bližšie neurčený typ plastidov obsahoval škrobové zrná (obr.2).
Pri imunolokalizácii Rubisco a autoflorescencii chlorofylu bolo na priečnom reze
stonkou C. reflexa dokázané, že tieto dve látky sa akumulujú v páse buniek v blízkosti
cievnych zväzkov medzi primárnou kôrou a stredným valcom. Po pridaní CO2 sa tento
akumuloval na približne rovnakých miestach v blízkosti Rubisco a chlorofylu. Škrob bol
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detegovaný v tej istej oblasti stonky [12]. Schopnosťou fotosyntetizovať sa vyznačuje aj druh
C. pentagona, pričom chloroplasty tohto druhu obsahujú vysoké percento tylakoidov

usporiadaných do grán, na ktorých bola imunologicky detegovaná prítomnosť proteínov
asociovaných s PSI a PSII. V stromatálnom extrakte bola tiež detegovaná prítomnosť enzýmu
Rubisco [13].

Záver
Na základe daných zistení je pravdepodobné, že skúmaný druh Cuscuta sp. má
funkčný fotosyntetický aparát a je schopný minimálnej úrovne fotosyntézy.
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Sterilizácia a klíčivosť semien ebenovníkov (Diospyros spp.) pre in vitro propagáciu
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Úvod a formulácia cieľa
Ebenovník rajčiakový (Diospyros kaki L.f.), alebo hurmikaki, kaki či churma je
pôvodom subtropické ovocie, pochádzajúce z Číny [1]. V krajinách strednej Európy sa vďaka
svojim plodom lahodnej chuti teší čoraz väčšej obľube [2].
Biotechnologické metódy, využívajúce mikropropagáciu rastlín v podmienkach in
vitro, uľahčujú získavanie pestovateľského materiálu s požadovanými vlastnosťami. Výhodou
in vitro techník je možnosť získavania bezvírusových rastlín. Takýmto spôsobom sa

rozmnožujú viaceré ovocné stromy [3,4] a výnimkou nie je ani ebenovník rajčiakový.
Pri ebenovníku rajčiakovom, má využitie in vitro metód veľký potenciál. Väčšina
ovocných stromov sa rozmnožuje pohlavne oplodnením, pričom vzniká semeno. Niektoré
stromy sú z hľadiska rozmnožovania výnimočné, vyznačujú sa apomixiou a netvoria semená.
Ebenovník rajčiakový patrí medzi ne [5]. Taktiež nie je možné množiť ho odrezkami kvôli
nízkej schopnosti zakoreňovať.

Preto sa rozmnožuje pomocou očkovania na podpníky,

vypestovaných zo semien [6]. Najväčšou nevýhodou tejto metódy je vysoká variabilita
podpníkov, vyplývajúca z heterozygotnosti [7]. Naočkovaný materiál sa na jednotlivých
genotypoch nevyvíja rovnako. Táto nejednotnosť v raste stromov sťažuje vytvorenie
štandardizácie manažmentu komerčných sadov. Z tohto dôvodu sa začalo uvažovať
o získavaní rastlín množením klonálnych podpníkov [6].
Princípom metódy je vypestovať v podmienkach in vitro podpník ako aj očkovací
materiál a v sterilných podmienkach uskutočniť naočkovanie týchto podpníkov, tzv.
mikroštepenie (z ang. micrografting). Potenciálnym podpníkom je semenáč, vypestovaný zo
semien ebenovníka datľového (Diospyros lotus L.) alebo ebenovníka virgínskeho (Diospyros
virginiana L.), rovnako ako v podmienkach in vivo. Potenciálnym očkovacím materiálom je
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meristém dormantných púčikov ebenovníka rajčiakového, alebo výhonky, dopestované z
dormantných púčikov v podmienkach in vitro.
Kľúčovým krokom pri získavaní podpníkov zo semien v podmienkach in vitro je
úspešné zvládnutie ich povrchovej sterilizácie. V našich experimentoch sme sa zamerali
predovšetkým na tento cieľ. Vychádzali sme pritom z predošlých experimentov [6,7,8].
Otestovali sme tiež viaceré varianty skarifikácie a výslednú klíčivosť semien.

Materiál a metódy
Biologickým materiálom pre experimenty boli semená ebenovníka datľového
(Diospyros lotus L.) a ebenovníka virgínskeho (Diospyros virginiana L.). Semená ebenovníka
datľového (A variant) a semená ebenovníka virgínskeho pochádzali z výskumného ústavu
Bati Akdeniz Tarimsal Arastirma Enstitusu (Akdeniz Agriculture Research Institute) v
Antalyi, Turecku, semená ebenovníka datľového (B variant) z pestovateľskej oblasti Ribera
del Xuquer, D.O., Persimmon Denomination of Origin Area, v Španielsku. Súbory semien
boli zmesou rôznych genotypov. Na experimenty sa použilo okolo 1500 semien. Na základe
100 semien z každého variantu (D. lotus – A variant, D. lotus – B variant, D. virginiana) sme
určili ich základné morfometrické charakteristiky (Tab. 1).
V prvej etape experimentov sme sa zamerali na optimalizáciu povrchovej sterilizácie
semien pred založením in vitro kultúr. Pri semenách ebenovníka datľového sme testovali 10
rôznych variantov povrchovej sterilizácie semien bez predchádzajúceho predpôsobenia
roztokom chlórnanu sodného (NaClO). Pri variantoch 1-7 sa ako sterilizačné činidlo použil 4
% roztok chlórnanu sodného (NaClO). Testovali sa varianty roztoku chlórnanu sodného a
destilovanej vody vo vzájomných pomeroch: 1:3 (variant 1), 2:5 (variant 2), 1:2 (doba
pôsobenia 10 min.) (variant 3), 1:1 (variant 4), 2:1 (variant 5), 3:5 (variant 6), 7:10 (doba
pôsobenia 15 min.) (variant 7). V troch variantoch boli semená vystavené pôsobeniu 98 %
kyseliny sírovej (H2SO4), po dobu 10 min. (variant 8), 20 min. (variant 9) a 30 min. (variant
10). Jedenásty variant bol roztokom chlórnanu sodného (NaClO) a destilovanej vody vo
vzájomnom pomere 1:3, s dobou pôsobenia 15 min., pričom na rozdiel od ostatných variantov
boli semená na 24 hodín pred samotnou sterilizáciou vystavené pôsobeniu 3 % roztoku
chlórnanu sodného (5 %) a destilovanej vody. Pri ebenovníku virgínskom sme taktiež použili
posledný uvedený variant, s 24 hodinovým predpôsobením roztokom chlórnanu sodného. Po
každom pôsobení roztokom chlórnanu sodného sme semená následne trikrát premývali
v destilovanej vode po dobu 3 x 10 min. Pri každom variante sme uskutočnili 2 opakovania,
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pričom pre každý pokus sa použilo 50 ks semien. Úspešnosť sa hodnotila ako percento
nekontaminovaných semien pri počte semien n=100 pre každý variant.
Pre riešenie podpory klíčivosti semien ebenovníka datľového vzhľadom na tvrdé
osemenie sme sa zamerali na skarifikáciu semena – mechanické narušenie osemenia.
Skarifikácia sa realizovala pred povrchovou sterilizáciou semien.
Otestovali sme nasledovné predošetrenie semien pred sterilizáciou:
a) Trenie brúsnym papierom, po 24 hodinovom pôsobení prúdom tečúcej vody,
b) orezanie osemenia po obvode semena, po 24 hodinovom pôsobení prúdom tečúcej vody,
c) orezanie osemenia po obvode semena, bez predpôsobenia prúdom tečúcej vody,
d) orezanie celého osemenia, po 24 hodinovom pôsobení 3 % roztoku NaClO (5 %) a
destilovanej vody,
e) semená neošetrené skarifikáciou, vystavené 24 hodinovému pôsobeniu prúdom tečúcej
vody,
f) semená neošetrené skarifikáciou, bez predpôsobenia prúdom tečúcej vody.
Otestovali sme dva varianty vplyvu svetla na klíčenie semien, počas obdobia až do
vyklíčenia semien: A variant – režim 16 h svetlo + 8 h tma; B variant – úplná tma. Na
podporu klíčenia semien sme použili dva typy médií – MS (Murashige and Skoog medium)
[9] a MS ½ conc. NH4NO3 a KNO3. Na overenie prirodzenej klíčivosti sme pre ebenovník
datľový (A variant) založili pokus v podmienkach in vivo, s použitím záhradného substrátu (v
apríli 2009). Experimenty sa zrealizovali v období február 2009 až október 2009.

Výsledky a diskusia
Základné morfologické parametre testovaných semien ebenovníkov dosahovali
výrazne najväčšie hodnoty pri druhu ebenovník virgínsky (Diospyros virginana L.), čo má z
praktického hľadiska význam kvôli jednoduchšej skarifikácii (Tab. 1).
Tab. 1: Základné morfometrické parametre testovaných semien ebenovníka datľového
(Diospyros lotus L.) a ebenovníka virgínskeho (Diospyros virginiana L.)
Hodnotený
znak

dĺžka (mm)
šírka (mm)
hrúbka (mm)

D. lotus (A variant)
n=100
aritmetic
variačný
ký
koeficient
priemer
(%)
10,06
11,30
5,79
15,09
2,43
14,96

D. lotus (B variant)
n=100
aritmetic
variačný
ký
koeficient
priemer
(%)
10,80
8,12
6,22
7,05
2,87
12,88
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D. virginiana n=100

aritmetic
ký
priemer
17,39
10,60
3,50

variačný
koeficient
(%)
8,70
7,24
15,43

hmotnosť (g)

0,12

68,06

0,14

16,13

0,48

15,37

Žiadny z testovaných variantov (1-7) povrchovej sterilizácie semien ebenovníka
datľového (Diospyros lotus L.) bez predpôsobenia roztokom chlórnanu sodného sa nepotvrdil
ako vhodný pre zakladanie in vitro kultúr (Tab. 2). Tieto výsledky sú v súlade s tvrdením
Fukuia et al. [6]. Roztok chlórnanu sodného (NaClO) sa vo všeobecnosti používa ako
sterilizačné agens explantátov pre zakladanie in vitro kultúr ebenovníkov [10]. Ďalším
testovaným sterilizačným činidlom bola neriedená 98 % kyselina sírová (H2SO4). Použitím
tejto silnej kyseliny sme potvrdili absolútnu možnosť sterilizácie semien ebenovníka
datľového. Napriek úspešnosti použitia kyseliny sírovej sme sa rozhodli s týmto typom
sterilizácie nepokračovať kvôli tomu, že ide o veľmi silnú a agresívnu kyselinu.

Tab. 2: Varianty povrchovej sterilizácie semien ebenovníka datľového (Diospyros lotus L.)
bez predpôsobenia roztokom chlórnanu sodného a ich úspešnosť (% nekontaminovaných
semien pri n=100 pre každý variant)
varia
nt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

objem
sterilizačného
činidla (ml)
NaClO 5%
30
40
50
50
100
60
70
H2SO4 98%
100
100
100

objem
destilovanej
vody (ml)

vzájomný pomer
objemov ster. činidlo :
dest. voda

doba
pôsobenia
(min)

úspešno
sť
(%)

90
100
100
50
50
100
100

1:3
2:5
1:2
1:1
2:1
3:5
7:10

10
10
10
15
15
15
15

8
4
0
1
2
0
0

0
0
0

-

10
20
30

90
80
100

V ďalšej etape výskumu sme otestovali povrchovú sterilizáciu semien ebenovníka
virgínskeho, pričom samotný pomer roztoku chlórnanu sodného (5 %) a destilovanej vody 1:3
bol dostatočný vďaka 24 hodinovému predpôsobeniu semien roztokom chlórnanu sodného.
Toto predpôsobenie považujeme za kľúčový krok pre úspešnosť povrchovej sterilizácie
semien. Pri ebenovníku virgínskom bola úspešnosť sterilizácie 83 %. Rovnaký postup sme
zopakovali pri ebenovníku datľovom s úspešnosťou 25 %.
Z výsledkov vyplýva, že skarifikácia semien má výrazný vplyv na rýchlosť klíčenia
semien ebenovníka datľového a ebenovníka virgínskeho, podobne aj umiestnenie semien po
transfere na médiá v tmavom prostredí. Orezanie celého osemenia bolo účinnejšie pre
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urýchlenie klíčenia semien ako orezanie osemenia po obvode. Trenie brúsnym papierom je
nevýhodné z praktického hľadiska, vzhľadom na pracnosť a časovú náročnosť tejto metódy.
Semená v podmienkach in vivo vyklíčili v priemere po 23 dňoch od výsevu. Semená
ebenovníka datľového vyklíčili na svetle v priemere na 15. deň, zatiaľ čo v tme už na 5. deň
od založenia in vitro kultúr. Podobne semená ebenovníka virgínskeho vyklíčili na svetle už po
5. dňoch, pričom na 12. deň už boli vhodné na mikroštepenie (Obr. 1). Experimenty potvrdili,
že aj niekoľkohodinové prerušenie tmy v kultivačnej komore výrazne spomaľuje klíčenie
semien ebenovníkov.
Semená ebenovníkov sa v in vitro kultúrach lepšie klíčili na MS médiách
s polovičným obsahom NH4NO3 a KNO3. Pridanie hormónov do médií nebolo potrebné,
pretože v podmienkach in vitro, podobne ako pri in vivo, je v prvých etapách vývinu výživa
z endospermu pre zárodok postačujúca.
Klíčivosť semien ebenovníka datľového v podmienkach in vivo bola 80 %. V in vitro
podmienkach, po okamžitom vystavení in vitro kultúr svetlu, po ich založení, sme
zaznamenali klíčivosť 62 %, po umiestnení výsevov do tmy bola klíčivosť až 83 %.

Obr. 1: Vyklíčené semená ebenovníka virgínskeho (Diospyros virginiana L.) v štádiu
najvhodnejšom na micrografting (9. deň po založení in vitro kultúr)
Záver
Experimenty sa zrealizovali v období február 2009 až október 2009. Biologickým
materiálom pre experimenty boli semená ebenovníka datľového (Diospyros lotus L.)
a ebenovníka virgínskeho (Diospyros virginiana L.). Cieľom experimentov bola optimalizácia
podmienok klíčivosti semien ebenovníkov. Na experimenty sa použilo okolo 1500 semien.
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Pri povrchovej sterilizácii semien sme najlepšie výsledky dosiahli s roztokom
chlórnanu sodného (5 %) a destilovanej vody v pomere 1:3 s 24 hodinovým predpôsobením
semien roztokom chlórnanu sodného. Pri ebenovníku virgínskom bola úspešnosť sterilizácie
83 %, pri ebenovníku datľovom 25 %. Z výsledkov vyplýva, že skarifikácia semien má
výrazný vplyv na rýchlosť klíčenia semien ebenovníka, ako aj umiestnenie semien v tmavom
prostredí. Semená sa vyvíjali priaznivejšie na MS médiách s polovičným obsahom NH4NO3 a
KNO3. Klíčivosť semien ebenovníka datľového v podmienkach in vitro po umiestnení do
tmavého prostredia bola až 83 %.
Vďaka uvedeným výsledkom sa ďalší výskum môže zamerať na možnosti
mikroštepenia ebenovníka rajčiakového v podmienkach in vitro na ebenovník datľový ako
podpník v nadväznosti na súčasné využívanie ebenovníka virgínskeho na tieto účely.
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Úvod a formulácia cieľa
Ebenovník rajčiakový (Diospyros kaki L.f.) je veľmi populárnym ovocím krajín
Stredomoria a Ázie [1]. Ročná produkcia ebenovníkov v Španielsku dosahuje 70 000 ton,
pričom 55 000 ton pripadá na odrodu Rojo Brillante [2]. Podobne v Taliansku sa ebenovník
teší veľkej obľube a ročná produkcia tohto artiklu dosahuje približne 20 000 ton, pričom
dominujúcou odrodou je Kaki Tipo [3]. Nedávne experimenty potvrdili potenciál pestovania
tohto ovocného druhu aj na Slovensku [4]. Vzhľadom na problematické oplodňovanie
ebenovníkov, súvisiace s komplikovanou biológiou druhu, je ich množenie realizované buď
očkovaním na podpníky, alebo propagáciou in vitro [5], výhodou ktorej je predovšetkým
genetická uniformita získaných rastlín a eliminácia vírusových ochorení [6].
Cieľom našej práce bolo zhodnotiť efekt rôznych rastlinných hormónov na
regeneráciu výhonkov ebenovníka rajčiakového, odrôd ´Rojo Brilliante´, ´Kaki Tipo´, ´Jiro´ a
´Triumph´. Taktiež sme sa výberom odrôd zamerali na porovnanie požiadaviek na
regeneračný protokol pre v súčasnosti najviac preferované európske (´Rojo Brillante´, ´Kaki
Tipo´) a vybrané ázijské (´Jiro´, ´Triumph´) odrody.

Materiál a metódy
Biologickým materiálom boli dormantné axilárne púčiky ebenovníka rajčiakového
(Diospyros kaki L.f.), odrôd ´Kaki Tipo´, ´Jiro´ a ´Triumph´ (získané z repozitória Scandicci v
Taliansku) a ´Rojo Brillante´ (materiál pochádzal jednak z repozitória Scandicci v Taliansku
a taktiež z pestovateľskej oblasti Ribera del Xuquer, D.O., Persimmon Denomination of
Origin Area, v Španielsku). Na experimenty sa použilo okolo 400 dormantných púčikov, 100
ks púčikov z každej odrody.

485

Po zbere sa púčiky povrchovo sterilizovali roztokom 40 % komerčného bieliaceho
prostriedku (4 % chlórnan sodný) a destilovanej vody, s pridaním niekoľkých kvapiek
prostriedku Tween 20, po dobu 10 min a následne boli trikrát ponorené v destilovanej vode,
na 3 x 10 min.
Pod binokulárnou lupou sme z dormantných púčikov izolovali meristémy ako
explantáty pre in vitro kultiváciu. Tieto explantáty sme umiestnili na modifikované MS
médium [7] s polovičnou koncentráciou MN4NO3 a KNO3, s pridaním vitamínov, s obsahom
sacharózy 20 g.l-1 a s pridaním rastlinných hormónov. Na solidifikáciu médií sme použili Gel
Gro s prídavkom kyseliny indolyl-3-octovej (IAA). Na prevenciu oxidácie kalusu a médií sme
pridali antioxidačné činidlo PVP 40 (polyvinylpyrolidón) (1g.l-1) [8].
Za účelom získania výhonkov sme testovali nasledovné médiá s obsahom hormónov
zeatín (ZEA), tidiazurón (TDZ) a kyselina indolyl-3-octová (IAA), v nadväznosti na
experimenty iných autorov [8]:
g)

MS (1/2 N) + ZEA 10 µM + IAA 1 µM

h)

MS (1/2 N) + ZEA 20 µM + IAA 1 µM

i)

MS (1/2 N) + TDZ 1 µM + IAA 1 µM
Explantáty boli kultivované pri svetelných podmienkach 16 h svetlo + 8 h tma, pri

teplote 26°C.
Výhonky odrody ´Rojo Brillante´, dopestované v podmienkach in vitro z vnútorného
meristému dormantných púčikov na médiu MS (1/2 N) + ZEA 10 µM [9], s dĺžkou približne 2
mm, sme použili ako očkovací materiál pre micrografting (mikroočkovanie) v in vitro
podmienkach. Podpníkmi na micrografting boli sedemdňové semenáče druhov ebenovník
ďatlový (Diospyros lotus L.) a ebenovník virgínsky (Diospyros virginiana L.), vyklíčené v in
vitro podmienkach. Úspešne prijatý materiál sa presadil do substrátu, pozostávajúceho zo

zmesi piesku a ornice v pomere 1:4, pričom plastové kvetináče sa prikryli plastovými pohármi
kvôli vytvoreniu mikroklímy. Po 2 týždňoch sme začali s aklimatizáciou a v konečnom štádiu
boli rastliny presadené z kvetináčov do vonkajších podmienok.
Experimenty sa uskutočnili v rokoch 2008 až 2009.

Výsledky a diskusia
Medzi jednotlivými odrodami ebenovníka rajčiakového (Diospyros kaki L.f.) sme
zaznamenali rozdielne reakcie na vplyv hormónov. Najlepšiu regeneráciu výhonkov sme
určili pri španielskej odrode ´Rojo Brillante´, ktorá na médiá s obsahom zeatínu reagovala
tvorbou pekných, rýchlo sa vyvíjajúcich výhonkov, s predchádzajúcou tvorbou kalusu. Dobre
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vyvinuté výhonky tvorila odroda ´Rojo Brillante´ aj na médiách s obsahom tidiazurónu, no v
tomto prípade sme zaznamenali, v porovnaní s inými odrodami, pomerne výraznú oxidáciu
kalusu.
Veľmi uspokojivé výsledky sme získali aj s ázijskou odrodou ´Jiro´. Účinkom zeatínu
sa z explantátov tejto odrody regenerovali dobre vyvinuté výhonky s veľkým počtom listov,
pričom ich vývin bol najrýchlejší spomedzi všetkých odrôd. Pri hormóne tidiazurón v médiu
sme sa pri odrode ´Jiro´ stretli s veľmi výraznou tvorbou kalusu, ktorá predchádzala tvorbe
výhonkov (Obr. 1).
Talianska odroda ´Kaki Tipo´ reagovala na hormón tidiazurón veľmi podobne ako
´Jiro´, pričom pred tvorbou výhonkov sa z meristému púčikov vyvíjal kalus vo výraznej
miere, čím sa predĺžila doba vzniku samotných výhonkov. Pri odrode ´Kaki Tipo´ sme oproti
iným odrodám zaznamenali rozdiel v reakcii na prítomnosť zeatínu v médiu. V tomto prípade
bola tvorba kalusu príliš veľká a potláčala samotnú tvorbu výhonkov, ktorá bola nevýrazná
(Obr. 2).
Odroda ´Triumph´ nereagovala dobre na hormóny zeatín a tidiazurón a výhonky sa v tomto
prípade tvorili oveľa pomalšie. Preto túto odrodu v kombinácii s uvedenými hormónmi
považujeme za nepoužiteľnú pre ďalšiu regeneráciu.
Z výsledkov vyplýva, že hormón zeatín je vhodnejší na in vitro regeneráciu výhonkov z
meristému dormantných púčikov pri odrodách ´Rojo Brillante´ a ´Jiro´, pretože aplikácia
tohto hormónu do média spôsobila tvorbu výhonkov s kompaktnejšou štruktúrou a lepšie
diferencovanými jednotlivými listami, v porovnaní s hormónom tidiazurón, pri ktorom boli
vzniknuté výhonky menej kompaktné a teda menej vhodné pre ďalšiu manipuláciu za účelom
in vitro propagácie. Tieto výsledky sú v zhode s výsledkami Pecchioli et al. [8] pre odrodu

´Rojo Brillante´. Pri hormóne tidiazurón sme zaznamenali nekrózu kalusu, a to napriek
pridaniu antioxidačného činidla PVP 40 do média. Medzi výhonkami z médií s obsahom
zeatínu 10 µM a 20 µM sme nezaznamenali signifikantný rozdiel.
Na základe uvedených výsledkov a literárnych zdrojov [9] sme sa na ďalšie kroky in
vitro propagácie rozhodli použiť odrodu ´Rojo Brillante´ a médium MS (1/2 N) s pridaním

hormónu ZEA (10 µM) (Obr. 3). Všetky následné kroky tvorby protokolu sme uskutočnili s
veľkou úspešnosťou. Po osvojení si zručností pre micrografting (Obr. 4) mal najväčší vplyv
na úspešnosť zákroku stav použitého rastlinného materiálu. Najlepšie výsledky (min. 90 %
úspešnosť) sme dosiahli s čerstvo nazbieraným materiálom. Po presadení naočkovaných
rastlín do kvetináčov so substrátom (Obr. 5) bolo potrebné veľmi opatrne napredovať s
aklimatizáciou a výhodnou bola každodenná kontrola rastlín a ich reakcií na aklimatizačné
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zmeny. Pri citlivom prístupe bola úspešnosť aklimatizácie veľká (min. 80 %). Po zvládnutí
tohto kroku bol posledný krok - presadenie rastlín z kvetináčov do vonkajšieho prostredia
(Obr. 6) - bezproblémový.
Výsledky potvrdzujú, že sa nám podarilo overiť reakcie odrôd ´Rojo Brillante´, ´Kaki
Tipo´, ´Jiro´ a ´Triumph´ na prítomnosť rastlinných hormónov zeatín a tidiazurón v médiu a
úspešne optimalizovať podmienky pre in vitro kultiváciu odrody ´Rojo Brillante´.

Obr. 1: In vitro regenerácia výhonkov D. kaki
výhonkov D. kaki
cv. ´Jiro´ na médiu
MS (1/2 N) + TDZ 1 µM + IAA 1 µM
µM + IAA 1 µM
(Foto Kochanová, 2008)

Obr. 3: In vitro regenerácia výhonkov D. kaki
cv. ´Rojo Brillante´ na médiu
MS (1/2 N) + ZEA 10 µM
(Foto Kochanová, 2009)
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Obr. 2: In vitro regenerácia
cv. ´Kaki Tipo´ na médiu
MS (1/2 N) + ZEA 20
(Foto Kochanová, 2008)

Obr. 4: Úspešný micrografting
D. kaki cv. ´Rojo Brillante´
na podpník D. virginiana
(Foto Kochanová, 2009)

Obr. 5: Presadenie podpníka s D. kaki
cv. ´Rojo Brillante´
z kultivačného média do substrátu
(Foto Kochanová, 2009)

Obr. 6: Aklimatizovaný jedinec
D. kaki cv. ´Rojo Brillante´
presadený do vonkajších podmienok
(Foto Kochanová, 2009)

Záver
V práci sme sa zamerali na in vitro propagáciu ebenovníka rajčiakového (Diospyros
kaki L.f.), dvoch európskych - ´Rojo Brillante´ a ´Kaki Tipo´ a dvoch ázijských - ´Jiro´ a

´Triumph´ odrôd. Biologickým materiálom boli dormantné axilárne púčiky, z ktorých sme
izolovali vnútorný meristém ako explantát pre in vitro kultúry. Otestovali sme reakciu
jednotlivých odrôd na pridanie hormónov zeatín a tidiazurón do média na indukciu tvorby
výhonkov. Najlepšie výsledky sme dosiahli s hormónom zeatín pri odrode ´Rojo Brillante´,
ktoré sme z tohto dôvodu vybrali pre ďalšie experimenty, zamerané na micrografting na in
vitro získaný podpník a aklimatizáciu až na vonkajšie podmienky. Podarilo sa nám úspešne

optimalizovať podmienky pre in vitro kultiváciu odrody ´Rojo Brilliante´ za účelom získania
životaschopných rastlín s požadovaným genotypom.
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Vplyv streptozotocínom indukovaného diabetu na expresiu hodinového génu per2
v obličkách potkana

Lucia Koyšová, Michal Zeman, Anna Veselá, Iveta Herichová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a
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Úvod a formulácia cieľa
Živým organizmom sa počas evolúcie vytvoril endogénny circadiánny systém, ktorý
umožňuje anticipáciu cyklicky sa opakujúcich zmien prostredia. Cirkadiánne oscilátory
u cicavcov sú prítomné vo väčšine tkanív a buniek. Molekulárnou podstatou činnosti
oscilátora je rytmická expresia hodinových génov a proteínových produktov týchto génov,
ktoré vytvárajú negatívnu spätnoväzobnú slučku [6].
Cirkadiánny systém pozostáva z centrálnej a periférnej časti. Centrálny cirkadiánny
oscilátor je lokalizovaný v suprachiazmatických jadrách (SCN) hypotalamu. Periférne
cirkadiánne hodiny sa nachádzajú v bunkách mimo SCN vrátane iných oblastí centrálnej
nervovej sústavy. Lézia centrálneho oscilátora má za následok desynchronizáciu periférnych
cirkadiánnych oscilátorov [4].
Cirkadiánne hodiny v SCN sú znovunastavované svetlom. Svetelná stimulácia
chromofóru melanopsínu v špecializovaných gangliách sietnice má za následok priamy
prenos signálov z prostredia k SCN cez retinohypotalamický trakt [1]. SCN potom
synchronizuje periférne oscilátory neurálnymi aj humorálnymi dráhami [2].
Periférne oscilátory môžu byť synchronizované aj inými vplyvmi ako je svetlo. Medzi
kľúčové Zeitgebery patrí pravidelný cyklus príjmu potravy. Expresia mnohých cirkadiánnych
génov v pečeni a v iných periférnych tkanivách je ovplyvňovaná časovaným príjmom
potravy. Reštrikčné kŕmenie počas pasívnej fázy 24h cyklu ovplyvňuje cirkadiánne oscilátory
v pečeni, obličkách, srdci, pankrease, a zapríčiňuje ich odpojenie od centrálneho pacemakera
v SCN [2].
Metabolické ochorenie diabetes mellitus môže posúvať expresiu hodinových génov na
periférii. Viaceré štúdie poukázali na to, že expresia hodinových génov v periférnych
tkanivách, akými sú srdce a pečeň, je pri diabete vyvolanom streptozotocínom zmenená [3, 8].
Malá pozornosť sa však zatiaľ venovala obličkám, ktoré sú týmto ochorením výrazne
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ovplyvnené. Preto sme sa zamerali na expresiu dominantného hodinového génu per2
v obličkách kontrolných a diabetických potkanov.

Materiál a metódy
Pokus bol realizovaný na laboratórnych potkanoch kmeňa Wistar (Dobrá Voda, SAV,
Slovensko). Pohlavne dospelé samce s hmotnosťou 230-350 g boli chované v skupinových
chovných klietkach s rozmermi 56 x 35 x 20 po 2-4 jedincoch. Pred začatím samotného
experimentu boli potkany tri týždne synchronizované na podmienky laboratória so svetelným
režimom svetlo (L): tma (D) - 12:12. Teplota v laboratóriu bola 20±2°C. Potkany mali prístup
k vode a potrave (štandardná paletovaná zmes KKZ-P-M, Dobrá voda) ad libitum.
Na začiatku experimentu bol polovici potkanov injekčne aplikovaný streptozotocín
(CALB57201-1GM, Calbiochem, Merck) rozpustený v citrátovom 0,1M pufri tak, aby
výsledný objem nebol väčší ako 1 ml a dávka pre každé zviera bola 65 mg/kg živej hmotnosti.
Kontrola navodenia diabetu sa uskutočnila na tretí deň od podania streptozotocínu pomocou
Gluko Phan diagnostických prúžkov (Lachema, ČR). Kontrolnej skupine potkanov bol
intraperitoneálne podaný 0,1M citrátový pufor v rovnakom objeme.
Zvieratá boli chované na svetelnom režime 12L:12D so začiatkom svetlej fázy dňa o
23:00. Na 17. deň od indukovania diabetu sa uskutočnili odbery. Vzorky boli odoberané
v priebehu 24h cyklu v čase ZT14, ZT17, ZT20, ZT23, ZT4 a ZT8 (ZT-Zeitgeber time, ZT0
je definovaný ako začiatok svetlej fázy). Odber vzoriek počas tmavej fázy dňa sa realizoval
pri tlmenom červenom osvetlení. V deň odberu boli trom kontrolným a trom diabetickým
skupinám potkanov aplikované trojhodinové svetelné pulzy počas tmavej fázy dňa ZT14,
ZT17, ZT20. Odobraté boli tkanivá obličky, vzorky boli okamžite zmrazené v tekutom dusíku
a uložené pri -80°C až do izolácie RNA.
Izolácia celkovej RNA
Celkovú RNA sme vyizolovali pomocou Tri-reagentu (MRC, USA) [5]. Tkanivá
vážiace 50-60mg sme zhomogenizovali v 750µl Tri-reagentu a inkubovali pri izbovej teplote
5 minút. Pridali sme 150µl chloroformu (Slavus, SR), ependorfky sme ostrým pohybom
20-krát premiešali a inkubovali pri laboratórnej teplote 3 minúty. Potom sme vzorky
centrifugovali 15 minút pri teplote 4°C a pri 11 000G. Dosiahli sme vytvorenie troch vrstiev.
Do novej ependorfky sme preniesli 300µl supernatantu obsahujúceho RNA bez porušenia
strednej a spodnej vrstvy. K vyizolovanej RNA sme pridali 375µl vymrazeného 99%
izopropanolu (Slavus, SR) a 15-krát premiešali. Vzorky sme inkubovali pri laboratórnej
teplote 10 minút a následne centrifugovali 10 minút pri 4°C, 11000G. Supernatant sme
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odstránili a k vyzrážanej RNA sme pridali 750µl 75% vymrazeného etanolu (Slavus, SR).
Vzorky sme krátko vortexovali a následne centrifugovali pri 7500G, 4°C, 5 minút. Odstránili
sme 75% etanol a k vzorkám sme pridali 200 µl 99% etanolu. Vzorky sme uskladnili pri
-20°C až do ďalšieho spracovania.
Syntéza komplementárnej DNA
Komplementárnu DNA (cDNA) sme nasyntetizovali pomocou kitu ImProm-II Reverse
Transcription System (Promega, USA). Denaturovaná RNA (1µg nariedenej vzorky RNA)
slúžila ako templát v 20µl reakcii. Ku vzorkám RNA sme pridali 0,5µg random hexamer
zriedených primerov. Vzorky sme spolu s primermi inkubovali v predhriatom termocykleri
Biometra (USA) pri teplote 70°C, 5 minút. Po uplynutí tohto času sme vzorky ochladili na
ľade a pridali sme k nim 15µl reakčnej zmesi pozostávajúcej z nasledujúcich zložiek: 4µl
reakčného pufru, 2µl 25mM MgCl2, 1µl 10mM dNTPs, 0,5µl rRNasin ribonukleázového
inhibítora, 1µl reverznej transkriptázy. Po 5 minútovej inkubácii pri 25°C prebiehal prepis
RNA na cDNA pri 42°C po dobu 60 minút. Na záver sme reverznú transkriptázu tepelne
inaktivovali 15 minútovou inkubáciou vzoriek pri 70°C. Vzorky boli uskladnené až do
kvantifikácie pri -18 °C.
Real Time PCR
Kvantifikácia cDNA prebiehala pomocou kitu s hot start polymerázou (QuantiTect
SYBR Green PCR Kit, QIAGEN, Nemecko). Reakcia bola navrhnutá na objem 20µl a
pozostávala z 10µl reakčnej zmesi, 0,3µM sense a antisense primerov, 0,5-7,5µl RT produktu.
Reakcia prebiehala v cykleri StepOne™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems,
USA) za nasledovných podmienok: iniciácia hot start polymerázy pri 95°C, 15minút;
nasleduje 50 cyklov pri 94°C, 15s; 49°C, 30s a 72°C, 30s; záverečná syntéza 72°C, 5 minút.
Relatívnu

expresiu

hodinových

génov

v jednotlivých

vzorkách

sme odrátali

z kalibračnej krivky, ktorú sme pripravili logaritmickým riedením vybranej vzorky.
Špecifickosť a identita produktu bola validovaná analýzou teploty denaturácie vzniknutých
produktov, ktorá bola posledným krokom programu.
Štatistická analýza
Rytmicita denného profilu génovej expresie bola vyhodnocovaná kosínorovou analýzou.
Keď nafitovaná kosínusová krivka signifikantne korelovala s nameranými dátami, bola
vypočítaná akrofáza kosínusoidy (akrofáza je čas, kedy rytmus dosahuje maximum vo vzťahu
k začiatku svetlej fázy dňa).
Na vyhodnotenie rozdielov medzi jednotlivými odbermi v rovnakých fázach dňa sme
použili nepárový t-test s rovnosťou rozptylu.
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Výsledky a diskusia
Hodinový gén per2 sa rytmicky exprimoval v obličkách kontrolných aj diabetických
potkanov. Expresia tohto génu dosiahla vrchol na začiatku tmavej fázy dňa u kontrolných
(ZT=15,4h, P<0.0001, kosínorová analýza) aj diabetických jedincov (ZT=13,4h, P<0.0001,
kosínorová analýza).
U potkanov so streptozotocínom indukovaným diabetom sme v porovnaní s kontrolou
pozorovali zníženú amplitúdu a fázové predbiehanie rytmickej expresie per2 o 2 hodiny. Naše
výsledky korešpondujú s pozorovaním zaznamenaným u myší, kde streptozotocínom
indukovaný diabetes taktiež spôsobil pokles expresie per2 v obličkách [7]. Svetelné pulzy
nemali vplyv na expresiu per2 v obličkách v žiadnej zo sledovaných fáz noci (t-test).
Naše výsledky dopĺňajú doterajšie indície o tom, že diabetes je sprevádzaný poruchami
rytmicity hodinových génov v periférnych tkanivách, čo môže prispievať k internej
desynchronizácii pozorovanej u jedincov trpiacich týmto ochorením.
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Určovanie veku vybraných druhov rodu Mustela (Mustelidae) analýzou rastových línií
v cementovej vrstve dentes canini a kraniálnych charakteristík.
Predbežné výsledky porovnania niekoľkých metodík.
Denisa Laffersová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Mlynská dolina B-1,
84215, Bratislava, Slovenská Republika, dlaffers@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Správne určenie veku skúmaných jedincov je často nevyhnutným aspektom
rozmanitých biologických štúdií cicavcov (zostavenie modelov štruktúry populácií,
reprodukčnej schopnosti, mortality, testovanie hypotézy variability veľkosti tela a váhy, v
systematickom porovnaní, na interpretáciu zmien rôznych fyziologických parametrov, na
pochopenie významu alometrie v ontogenéze atď.) [1, 2, 3, 4].
Pomerne presný odhad veku je možný aj na kraniálnom základe. Kraniologické
metódy sú založené predovšetkým na kraniálnych mierach, na hmotnosti lebky, na niektorých
tvarových štruktúrach (hlavne na bulla tympani), na stupni obliterácie lebkových švov, na
vrstevnatosti histologických štruktúr zubov a na postupe opotrebovania jednotlivých druhov
zubov [1, 5, 6, 7, 8]. Buchalczyk a Ruprecht [2] využili na odhad veku Mustela putorius
(Linnaeus 1758) stupeň obliterácie lebkových švov, celkový vzhľad lebkových kostí
(spongiózny alebo hladký povrch os frontale a os temporale, prítomnosť alebo absencia crista
sagittalis,

masívnosť

kostí)

a

stav

zachovania

zubov

(zmena

dentície

a stupeň

opotrebovanosti). Na tomto základe vytvorili 5 vekových tried (infantilné, juvenilné,
subadultné, adultné a staršie adultné jedince). Každá z uvedených vekových tried je
charakteristická určitým rozpätím variability jednotlivých lebkových mier. V jednotlivých
vekových triedach môžeme dobre pozorovať aj značný sexuálny dimorfizmus. Je zaujímavé,
že rozdiely v kraniálnych mierach medzi pohlaviami existujú už pri 3 až 4 mesačných
jedincov. S vekom jedinca sa však rozdiely ešte viac zvýrazňujú [2].
Pri Mustela eversmanni (Lesson 1827) bol v minulosti odhad veku obmedzený len na
oddelenie juvenilných a adultných jedincov (9). Podrobnejšie rozdelenie do vekových skupín
M. eversmanni priniesli vo svojej práci [1].

Možnosť určovania veku na základe vrstevnatosti histologických štruktúr zubov,
spôsobené ukladaním sekundárnych vrstiev cementu na koreňoch dentes canini potvrdili aj [1,
7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 a 22]. Ansorge a Suchentrunk [1] tvrdia, že
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sledovanie sekundárnych vrstiev cementu na koreňoch dentes canini je najspoľahlivejšou
morfologickou metódou na určenie skutočného veku. Spomínaní autori pozorovali na
longitudinálnych histologických rezoch koreňoch horných dentes canini M. putorius a M.
eversmanni tenké prstence cementu, ktorých tvorba súvisí so zmenami rýchlosti rastu (Obr.

1., 2. a 3.). Za vrstvou “letného cementu” nasleduje biela “zóna zimného cementu”. Všetky
ďalšie tmavé zóny predstavujú ďalšie roky života jedinca [1, 7, 8).

Obr. 1.
Longitudinálny
rez koreňom dentes canini
dvojročného jedinca
M. putorius
s
dvomi
vrstvami
“letného

Obr. 2. Longitudinálny
rez koreňom dentes
canini
trojročného
jedinca Lynx pardinus
Linnaeus, 1758 podľa
[10]

Obr. 3. Tranzverzálny rez
koreňom
5-ročného
jedinca rodu Canidae
Linnaeus, 1758 podľa [14]
(Carazzi-hematoxylín).

Ansorge a Suchentrunk [1] rozdelili lebky M. putorius a M. eversmanni do 4
relatívnych vekových tried (RTV). Pri sledovaní jednotlivých charakteristík si treba
uvedomiť, že nie je dôležitá veľkosť lebky (samice majú prirodzene menšie rozmery) ani
druh, dôležité sú lebkové znaky, ktoré budú popísané v metodike. Táto klasifikácia sa zakladá
na zhodnotení viacerých kritérií, ako vekové zmeny v tvare lebky, stupeň osifikácie
lebkových švov, vývin chrupu, vývin crista sagittalis, regio postorbitalis a processus
ectoorbitalis a na základe štruktúry a tvaru lebkovej klenby.
Cieľom tohoto výskumu je porovnanie troch druhov metodík na určenie veku cicavcov
a výber najvhodnejšej z nich, ktorá bude použitá v ďalšom výskume.
Materiál a metódy
Na výskum bol použitý osteologický materiál zo Slovenského národného múzea
v Bratislave.
Kraniologické charakteristiky zostavené podľa Ansorge a Suchentrunk (Tab. 1.) boli
sledované na 33 samčích lebkách druhov M. putorius a M. evermanni a po ich vyhodnotení
boli jednotliví jedinci zaraďovaní do príslušných relatívnych vekových tried (RVT). Do
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RTV1 patria jedince do 1. veku života, do RTV2 od 1. do 2. roku, RTV3 od 2. do 5. roku a do
RTV4 jedince staršie ako 5 rokov.
Tab. 1: Analyzované kraniologické charakteristiky a spôsob určenia veku na ich základe
(CH_ - číslo kraniálnej charakteristiky, RTV – relatívna veková trieda).
č. ch. Kraniálna charakteristika
hodnotenie
RVT
CH1 povrch lebky
drzný, porózny
1
rovný
2
s hladkými
štruktúrami
3
CH2 lebková klenba
klenutá
1
rovná
2
stlačená
3
CH3 sutura nasalis
bez osifikácie
1
čiastočne viditeľná
2
komletne
zosifikovaná
3
CH4 sutura squamoso-zygomaticus bez osifikácie
1
čiastočne viditeľná
2
komletne
zosifikovaná
3
CH5 crista sagittalis
neprítomný
1
slabo vyvinutý
2
výrazný
3
CH6 crista supraoccipitalis
neprítomný
1
slabo vyvinutý
2
výrazný
3
CH7 postorbitálne zúženie
málo vyvinuté
1
stredne vyvinuté
2
výrazné
3
CH8 processus ectoorbitalis
málo vyvinutý
1
stredne vyvinutý
2
výrazný
3
CH9 processus mastoidei
málo vyvinutý
1
stredne vyvinutý
2
výrazný
3
CH10 stupeň abrázie dentes incisivi
bez abrázie
1
slabá abr.
2
stredná
3
výrazná
4
CH11 abrázia P4
bez abrázie
1
slabá abr.
2
stredná
3
výrazná
4
stupeň osifikácie ostatných
CH12 sutúr
stále viditeľné
1
kompletne
zosifikované
2
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Skúšobne bolo zhotovených 12 longitudinálnych mikroskopických rezov koreňov C1
zafarbených

Ehrlichovým

Hematoxylínom

od

troch

jedincov

druhov

M. putorius

a M. evermanni (Dr. Šišovský z LF UK). Zhotovené mikroskopické preparáty boli následne
pozorované (so zameraním na cementovú vrtvu) pod svetelným mikroskopom.
Na skúšku bol tiež zhotovený výbrus koreňa C1 M. putorius (Dr. Štvrtina z LF UK),
pozorovaný pod fázovým kontrastom a svetelným mikroskopom.

Výsledky a diskusia
Výsledky určenia veku analýzou

kraniálnych charakteristík zobrazuje Tab. 2.

a prehľadnejšie vyhodnotenie Obr. 4.
Tab. 2. Zaradenie jedincov do relat. vekových tried (RTV) podľa 12 sledovaných
♂
lebka
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10
CH11
CH12
RVT

M. putorius →
1 2 3 4
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 2 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 3 3 3
3 4 3 4
4 4 4 4
2 2 2 2
3 4 3 4
M.eversmanni
→
♂
lebka 18 19 20 21
CH1 3 3 3 3
CH2 3 2 2 3
CH3 3 3 3 3
3
CH4 3 3 .
CH5 3 3 3 3
CH6 3 3 3 3
CH7 3 3 3 3
CH8 3 2 2 3
CH9 3 3 3 3
CH10 3 3 3 4
CH11 4 4 4 4
CH12 2 2 2 2

5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
2
4

6
2
2
3
3
2
3
2
2
3
2
3
2
2

7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3

8
3
2
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2
3

9
2
2
3
3
2
2
2
2
2
3
3
2
2

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

11
3
2
3
.
3
3
3
3
3
3
3
2
3

12
2
2
3
3
3
3
3
3
2
2
.
2
3

M.eversmanni →
13 14 15 16
3 3 3
3
2 3 3
3
3 3 3
3
3 3 3
3
3 3 3
3
3 3 3
3
2 3 3
3
3 3 3
3
3 3 3
3
3 3 3
3
3 3 .
3
2 2 2
2
3 3 3
3

22
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2

23
2
2
3
2
2
2
2
2
2
3
3
2

24
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
2

25
3
3
3
3
3
3
2
3
3
.
.
2

26
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
2

27
2
2
3
2
2
2
2
2
3
3
3
2

28
3
3
3
3
3
3
3
3
3
.
.
2

29
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
2

30
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
4
2
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31
3
3
3
3
2
3
2
2
3
4
4
2

32
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
2

33
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
2

17
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
4
2
3

RVT

3

3

3

4

2

2

4

3

3

2

3

3

3

3

4

4

Hodnotenie lebkových charakteristík na odhad veku jedinca nie je až tak jednoznačné
ako tvrdia [1 a 2]. Táto metóda je silno poznačená subjektivitou autora, aj keď na hrubý
odhad veku pre niektoré ďalšie analýzy postačuje. Podrobnejšie vekové triedy sa však
nedoporučujú, ideálne sú 4, ktoré boli použité v tejto práci. Naopak počítanie nárastových
cementových vrstiev v zubnom cemente je najlepším vekovým indikátorom. Použitie koreňa
dentes canini je navyše praktické, pretože sa muzeálny materiál poškodí len minimálne. Zuby
sú naspäť lepené do čeľuste, takže zásah do lebky nie je navonok viditeľný. Rastové línie
v cementovej vrtve neboli vsak na našich preparátoch

pod svetelným mikroskopom ani

použitím fázového kontrastu viditeľné, tak ako potvrdil [10], preto je treba v ďalšom výskume
skúsiť iné farbenie – napr. Kossova metóda, pri ktorej dochádza k zmene soli kalcia na soli
vápnika s druhými kovmi, ktoré sú samotné nepriehladné. Na výbrusy treba skúsiť použiť
polarizačný mikroskop ako odporúčajú napr. [13 15]. Najväčším problémom bola pomerne
malá veľkosť jednej vzorky koreňa (max. 4mm). S tak malými druhmi ako je M. putorius
a M. eversmanni sa pracuje problematickejšie ako s druhmi citovaných autorov: Lynx
pardinus, Meles meles (Linnaeus, 1758), Homo sapiens (Linnaeus, 1758), Prionailurus

iriomotensis (Imaizumi 1967), Cervus elaphus (Linnaeus, 1758) alebo Phoca vitulina
(Linnaeus, 1758) [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. Dôvodom neúspechu pri
pozorovaní našich preparátov mohol byť aj vyšší vek muzeálneho materiálu.

Obr. 4: Zobrazenie pomeru počtu jedincov v jednotlivých relatívnych vekových triedach
(RTV_).
Záver
Napriek výsledkom experimentu považujem za najvhodnejšiu metódu na určenie veku
odpočítavanie cementových prírastkových zón na longitudinálnom reze alebo výbruse, pričom
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z praktických dôvodov je najvhodnejšie použitie koreňa dentes canini. V ďalších
experimentoch, ktoré momentálne prebiehajú na Ústave patologickej anatómie LF UKbude
použité farbenie podľa Kossa.
Metóda hodnotenia lebkových charakteristík je vhodná len na hrubý odhad veku.
Získané výsledky sa dajú ďalej použiť napr. na hodnotenie geografickej variability ale nie na
plánované ontogenetické štúdie lebky.
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Habitatové preferencie akvatických dvojkrídlovcov (Diptera)
(excl. Chironomidae, Simuliidae)
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Úvod a formulácia cieľa
Hydrobiologický výskum na tokoch Udava a Oľšava je orientovaný na zhodnotenie
preferencie akvatických dvojkrídlovcov (excl. Chironomidae, Simuliidae) na jednotlivé typy
substrátov. Hypotézy práce sú postavené na predchádzajúcich početných výskumoch
habitatových preferencií dvojkrídlovcov [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7], ktoré udávajú, že výskyt vodných
dvojkrídlovcov je úzko viazaný na jemné substráty.
Cieľom tejto práce je a) stanoviť mieru preferencie jednotlivých druhov Diptera (excl.
Chironomidae, Simuliidae) na určité typy substrátov a b) určiť ich závislosť od ostatných
hydromorfologických a fyzikálno-chemických podmienok prostredia.
Skúmané územie

Výskum prebieha na dvoch karpatských tokoch na východnom Slovensku.
Tok Udava (Východné Karpaty) pramení v Bukovských vrchov v nadmorskej výške
690 m n.m. v Národnom Parku Poloniny na slovensko-poľskej hranici. Je ľavým prítokom
Laborca. Ide o tok 4. rádu, ktorého podložie vypĺňa flyš. Priemerný ročný prietok predstavuje
2,63 m3/s, priemerná ročná teplota je 12,7 °C.
Tok Oľšava (Vnútorné Západné Karpaty) pramení v Slánskych vrchov v nadmorskej
výške 675 m n.m. Je to ľavostranný prítok Hornádu 5. rádu. Podložie Oľšavy je tvorené
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neogénnym vulkanitom. Priemerný ročný prietok dosahuje hodnotu 2,24 m3/s a priemerná
ročná teplota je 18 °C.
Na obidvoch tokoch boli skúmané štyri lokality, ktorých fyzikálno-chemické
parametre sú popísané v tabuľke 1.
Tab. 1: Environmentálne parametre lokalít na Udave (U1 – U4) a Oľšave (O1 – O4).
makro = makrolitál (balvany 200 - 400 mm); mezo = mezolitál (okrúhliaky 60 – 200 mm);
mikro = mikrolitál (hrubý štrk 20 – 60 mm); pelál (bahno 0,06 – 2,0 mm); E = epiritrál; M =
mezoritrál; H = hyporitrál.
Lok/envi.parametre
Ritrál
Nadm. výška (m
n.m.)
Teplota (°C)
Priemerná rýchlosť
prúdu (m3/s)
Max. rýchlosť prúdu
(m3/s)
Hĺbka (cm)
Konduktivita
(µS/cm)
pH
Kyslík (mg/l)
Prietok (m3/s)
Makro(%)
Mezo (%)
Mikro/psamál
(%)
Pelál (%)
Drevné zvyšky (%)
Ponorené korene
(%)

U1
E
444

U2
E
329

U3
M
205

U4
H
162

O1
E
443

O2
E
351

O3
M
229

O4
H
172

12
1,73

12,6
1,1

13
1,5

13
1,25

11,2
0,36

14,7
0,63

16,6
0,28

15,3
0,24

1,8

1,3

1,7

1,4

0,48

0,85

0,88

0,29

10,6
280

19,8
350

17,8
390

22
423

11,2
182

11,7
215

33,5
355

35,5
429,5

8,7
13,2
0,71
50
40
10

9
13
1,4
30
50
10

9
14,5
1,74
10
80
10

8,6
13,5
0,12
20
70
10

7,45
9
0,06
0
70
20

7,67
10,8
0,34
0
60
20

7,42
9,12
0,6
20
80
0

6,6
8,9
0,58
10
70
20

0
0
0

5
5
0

0
0
0

0
0
0

0
0
10

0
0
20

0
0
0

0
0
0

Materiál a metódy
Materiál bol zbieraný v troch sezónach (jarná, letná, jesenná) v roku 2008 zo 4 lokalít
na obidvoch tokoch. Vzorky boli odoberané ,,kicking“ technikou pomocou hydrobiologickej
sieťky o veľkosti 25 x 25 cm s veľkosťou ôk 550 µm zo všetkých prítomných substrátov
s podielom väčším ako 5% [8]. Substráty boli zaradené do niekoľkých skupín podľa veľkosti
častíc (viď legenda Tab. 1.) [9]. Materiál bol zafixovaný v 4% formalíne a následne
pretriedený a determinovaný v laboratóriu. Na zaradenie dvojkrídlovcov do čo najmenších
taxonomických jednotiek bol použitý determinačný kľúč od Rozkošného a kol.[10].
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V teréne boli hydrometrickým krídlom a prenosným laboratóriom Aquamerck©
namerané fyzikálno-chemické ukazovatele, t.j. teplota vody, nasýtenosť kyslíkom,
konduktivita, pH, rýchlosť prúdu, hĺbka. Ročný prietok bol získaný z voľne prístupných
údajov VÚVH. PCA analýza bola vyrátaná programom CANOCO 4.5 [11].

Výsledky a diskusia
Na 8 lokalitách Udavy a Oľšavy bolo zistených 20 taxónov z 9 čeľadí dvojkrídlovcov
(excl. Chironomidae, Simuliidae). Najvyššiu frekvenciu dosiahli taxóny Dicranota sp.,
Antocha vitripennis a Wiedemannia sp. (Tab. 2). Najvyššia abundancia bola zaznamenaná u

druhov rodu Dicranota a to v meta- a hyporitrály v obidvoch tokoch (35,4 – 46,9 ex.m2), čo
pravdepodobne súvisí s jeho preferenciou na jemný substrát [1]. Rovnakú súvislosť môžeme
nájsť aj v hojnom výskyte druhu Tipula couckei, u ktorého bola zaznamenaná najvyššia
abundancia spomedzi všetkých nájdených druhov (8,98 ex.m2). So zväčšovaním vzdialenosti
od prameňa sa znižovala aj druhová diverzita na lokalitách na obidvoch tokoch. Najvyššia
bola nameraná v epiritrály (H´= 1,8), najnižšia v hyporitrály (H´= 0,4).
Z výsledkov PCA analýz preferencie Diptera na určitý typ substrátu vyplynulo, že
taxóny Atherix ibis, Eloeophila submarmorata a E. maculata, Antocha vitripennis
a Wiedemannia sp. preferujú veľký substrát, ako je makrolitál, rovnako na obidvoch tokoch.
Vysoké percento výskytu makrolitálu v epiritrálových úsekoch Udavy a Oľšavy, kde boli tieto
taxóny nájdené, sekundárne ovplyvňuje ich výskyt tým, že zachytáva jemný materiál, ktorý
tvorí vhodný mikrohabitat pre tieto taxóny [1]. Zároveň sú balvany často porastené machom,
o ktorý sa zachytáva množstvo živočíchov a nachádza v nich potravu [12], s čím súvisí aj
nález druhu Satchelliella stammeri v epiritrálovej lokalite na Oľšave. Makrolitál tvorí dno
toku v úsekoch, ktoré sú charakteristické silným prúdením a vysokým obsahom kyslíka, čo
vytvára ideálne podmienky pre výskyt druhov Atherix ibis a Ibisia marginata [7]. Pomalšie
prúdenie, nižší obsah kyslíka a zníženie podielu makrolitálu k ostatným typom substrátov
pravdepodobne zapríčinilo nižšiu abundaciu druhu Atherix ibis a absenciu druhu Ibisia
marginata v epiritrálovom úseku Oľšavy. Pri jesennom odbere, kedy bol prietok na tomto

úseku toku oproti ostatným sezónam najnižší, nebol druh Atherix ibis zaznamenaný. Tento
druh je citlivý na vysušovanie toku a zníženie prietoku [5].
Najväčšiu plochu dna spomedzi minerálnych substrátov zaberal mezolitál. Preferencia
jednotlivých druhov na tento typ substrátu však nebola tak výrazná. Alfa diverzita sa na tomto
substráte v porovnaní s makrolitálom znížila (Oľšava- makrolitál 6 taxónov, mezolitál 4
taxóny), alebo zostala nezmenená. Výrazne však na mezolitály stúpla priemerná abundancia
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a to na obidvoch tokoch (makrolitál: 3,3 - 4,8 ex.m2, mezolitál: 5,9 - 6,6 ex.m2). Najvyššiu
abundanciu tu dosiahol druh Tipula couckei (6,99 ex.m2). Výskyt druhov z čeľade Tipulidae
bol viazaný najmä na Oľšavu, na ktorej boli nájdené 3 druhy. Mezolitál premiešaný
s mikrolitálom a čiastočne s psamálom (pieskom) predstavuje vhodné podmienky pre výskyt
druhov tejto čeľade [13]. Pomalšie prúdenie, nižšia hĺbka a rovnako jemný substrát vytvárajú
ideálny mikrohabitat pre druhy z rodu Ptychoptera, ktoré žijú zahrabané v substráte a dýchajú
cez sifo vystrčené nad hladinu [1]. Druh Ptychoptera handlirschi bol preto nájdený iba
v epiritrálovom úseku na Oľšave, kde hĺbka vody dosahovala najnižšie hodnoty, hoci
mezolitál a mikrolitál pokrývali dno aj v iných častiach toku.
Nezanedbateľný podiel na tvorbe mikrohabitatov pre Diptera v toku majú organické
substráty. Na Udave a Oľšave prevažovali korene brehovej vegetácie, ktoré zasahovali do
pobrežných úsekov toku. Nález druhov Eloeophila maculata a E. submarmorata v tomto
substráte potvrdil ich preferenciu na organický materiál [14].Výskyt druhu Bazarella
subneglecta bol viazaný len na korene. Tento stabilný substrát zachytáva viac potravy

z horných častí toku a vytvára optimálne podmienky pre tieto druhy [9], [15].
Tab. 2: Abundancia a frekvencia dvojkrídlovcov (excl. Chironomidae, Simuliidae) na
lokalitách
Udavy (U1-U4) a Oľšavy (O1-O4) (abundancia/m2)
Loc/taxa
fam. Tipulidae
Tipula lateralis
Tipula couckei
Tipula montium
fam. Limoniidae
Eloeophila
maculata
Eloeophila
submarmorata
Hexatoma sp.
Antocha vitripennis
fam. Pediciidae
Dicranota sp.
fam. Ptychopteridae
Ptychoptera
handlirschi
fam. Psychodidae
Satchelliella stammeri
Psychoda gemina
Bazarella subneglecta

U1

U2

U3

U4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0,66 0
0
0
0,99 0

0,99 1,33 25
8,98 0
25
0
0
12,5

0,66 0,66 0

0

1,99 0

0

0

37,5

0

0

0

0,33 0

0

12,5

0
0,66 2,64 0
0
0,66 0,66 0,99 1,99 0

0
0
0,33 0

0
0

25
62,5

0,66 1,65 4,31 35,4 1,33 7,98 46,9 0

87,5

0

0

0

0

1,99 0

0

12,5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0,99 0
0
0
0
0
0,33 0
0
0,66 0
0

12,5
12,5
12,5

0

0
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O1

O2

O3

0

O4

Frequency
%

fam. Athericidae
Atherix ibis
Ibisia marginata
fam. Stratiomyidae
Beris sp.
fam. Tabanidae
Chrysops sp.
Tabanus miki
Tabanus autumnalis
fam. Empididae
Chelifera flavella
Wiedemannia sp.

1,32 0,33 0
5,3 2,32 0

0
0

0
0

0

0

0

0,33 0

0
0
0

0
0
0
0
3,31 5,98 1,33 0
0
0
0,33 0

0

0
0
0
0
1,66 1,33 0,33 0

Obr. 1: PCA analýza preferencie
susbtrátov
substrátov u Diptera na Oľšave

0
0

0,33 0
0
0

37,5
25

0

0

12,5

0
0
0

2,99 0
0
0
0
0

12,5
37,5
12,5

1,33 0
0
0

0
0
0,33 0

12,5
50

Obr. 2: PCA analýza preferencie
u Diptera na Udave

Obr.1.-1 - makrolitál, 2- mezolitál,3- pelál, 4- POM (Particular Organic Matter)
(partikulovaná organická hmota), 5-korene, 6- mi/me (mikrolitál/mezolitál),7- me/ma
(mezolitál/ makrolitál), 8- me/ma pod prítokom z rybníka
Obr.2.-1- makrolitál, 2- mezolitál, 3- pelál, 4- POM, 5- mi/me, 6- me/ma
Záver
Výskyt taxónov dvojkrídlovcov (excl. Chironomidae, Simuliidae) je druhotne viazaný
na substrát. Primárne sú tieto živočíchy závislé na prísune potravy, možnosti pohybu a úkrytu,
ktoré substrát ovplyvňuje, resp. dopĺňa a dotvára tak špecifický mikrohabitat jednotlivých
druhov. Druhy ako Satchelliella stammeri, Ptychoptera handlirschi a Bazarella subneglecta
sa prichytené o pevný substrát (korene, mach), alebo zahrabané do jemného substrátu
(mikrolitál, psamál) živia zbieraním a zhŕňaním naplavenej potravy. Taxóny nájdené na
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makrolitály: Atherix ibis, Ibisia marginata, Antocha vitripennis, Eloeophila maculata a E.
submarmorata a Wiedemannia sp. sú radené medzi predátorov [9]. Výhodou ich výskytu na

veľkom substráte v prúdivom úseku je prísun potravy, zväčša iných živočíchov, ktoré sú
silným prúdom splavované po toku.
Predbežné výsledky výskumu potvrdzujú hypotézy, že akvatické dvojkrídlovce
preferujú jemnejšie substráty, čo naznačuje ich vyššia abundancia v mezolitály a mezo- až
mikrolitály oproti makrolitálu.
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Vplyv zvýšenej hladiny testosterónu v období gravidity na materské správanie samíc
laboratórneho potkana (Rattus norvegicus)
Eva Macúchová, Lucia Kršková, Alžbeta Talarovičová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie, Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, eva.macuchova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
U potkana laboratórneho sú investujúcejším pohlavím samice [1]. Keďže ide o
altriciálne živočíchy ich mláďatá sa rodia nedokonale vyvinuté [2] a plne odkázané na matku,
ktorej úlohou je zvýšiť šance potomstva na prežitie. Biosociálna viazanosť mláďat na matku v
ranných štádiách ontogenézy sa až postupne mení na psychosociálnu [3] podobne, ako je
tomu u človeka.
V dôsledku vonkajších, ale aj vnútorných faktorov však prichádza v tele matky ku
zmenám, ktoré môžu ovplyvniť repertoár materského správania [4, 5, 6, 7, 8]. Napriek tomu,
že je testosterón považovaný za typicky samčí hormón je produkovaný (samozrejme v
podstatne nižších koncentráciách) aj samičími ováriami a nadobličkami. Časť takto
vyprodukovaného testosterónu vstupuje priamo do cirkulácie samice, pričom ovplyvňuje
nielen fyziologické, ale aj behaviorálne charakteristiky [9, 10]. V dôsledku pôsobenia
environmentálnych faktorov môže prísť v tele matky ku zmenám jeho hladiny [11], pričom
jeho zvýšenie počas gravidity môže viesť aj k zmenám v repertoári materského správania
[12].
Cieľom našej práce bolo zistiť účinky vplyvu zvýšenej hladiny testosterónu aplikáciou
testosterón izobutyrátu v období gravidity na materské správanie samíc potkana
laboratórneho.

Materiál a metódy
Zvieratá

V pokuse boli použité samice kmeňa Wistar (n=8) z chovnej stanice Dobrá Voda Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV. Boli umiestnené v akreditovanom
zverinci Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v Bratislave, v plastových klietkach o rozmeroch 57x37x19 cm s hoblinovou
podstielkou v počte 3-4 jedince v jednej klietke. V miestnosti bol zabezpečený regulovaný
svetelný režim LD 12/12 (od 7:00 do 19:00 hod svetlo), priemerná teplota 21 ± 1 °C
a relatívna vlhkosť 50-60 %. Vodu a potravu (štandardná kŕmna zmes KKZ/P-M, Dobrá
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Voda) mali zvieratá k dispozícii ad libitum. Po týždennej aklimatizácii boli samice rozdelené
na kontrolnú (K, n=4) a tzv. testosterónovú (T, n=4) skupinu. Po zostavení priparovacieho
plánu boli samice pripustené v pomere 2 : 1 (samice : samec). Fázu ovulačného cyklu samíc
sme určili na základe využitia metódy Gleich a Frohberg [13] modifikovanej podľa
Marcondes a kol. [14]. Na 14. deň gravidity bolo T matkám jednorazovo intramaskulárne (do
oblasti zadnej končatiny) aplikovaných 2,5 mg testosterónizobutyrátu (vo forme 0,1 ml zmesi
sezamového oleja a mikrokryštalickej vodnej suspenzie prípravku Agovirin Depot, Biotika
a.s., Slovenská Ľupča /zviera). K matkám bol na ten istý deň injekčne aplikovaná látka
s placebo efektom (0,1 ml sezamového oleja). Pred pôrodom boli samice umiestnené do
samostatných plastových prepraviek. Po pôrode bol v jednotlivých vrhoch ponechaný
konštantný počet narodených jedincov (n=8, 4 samce a 4 samice). Mláďatá boli ponechané
pod matkou až do odstavu (23. deň veku mláďat).
Materské správanie
Za využitia deskriptívnej metódy priameho pozorovania sme denne (v čase od 9:00 do 11:00 hod.) do
vopred pripravených protokolov registrovali (frekvenčne) vybrané formy materského správania samíc (tab. 1).

Tab. 1: Sledované formy materského správania (Spracované podľa: Coutellier a kol. [15])
Prejavy nesúvisiace so starostlivosťou:
Jedenie
Pitie
Explorovanie

Žutie potravy
Ústa v kontakte s fľašou vody
Horizontálna a vertikálna motorická
aktivita, vetrenie a očuchávanie
Olizovanie, škrabanie vlastnej srsti
jazykom alebo labkami

Samočistenie
Oddych bez dotyku s mláďatami
Defekácia
Urinácia
Úprava hniezda
Manipulácia s podstielkou
Stereotypné správanie

Oddych mimo mláďat

Úprava pilín v hniezde
Hrabanie a prenášanie pilín
Motorické stereotýpie

Prejavy súvisiace so starostlivosťou:
Kojenie
aktívne
pasívne

Aktívna poloha prikrčenia nad
mláďatami
Pasívna poloha na chrbte alebo
boku

Olizovanie/ čistenie
Tela mláďat
Anogenitálnej oblasti

Olizovanie a čistenie tela mláďat
mimo anogenitálnej oblasti

Prenášanie mláďat
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Olizovanie a čistenie anogenitálnej
oblasti
Nosenie mláďat v ústach
Štatistické spracovanie

Existenciu rozdielov medzi K a T skupinou sme overili za využitia parametrického
t-testu programu Statgraphic.

Výsledky a diskusia
Po štatistickom spracovaní nami získaných dát sme za využitia parametrického t-testu
zistili medzi K a T skupinou rozdiely v troch z celkového počtu (15) nami sledovaných foriem
materského správania (obr.1). Išlo o prejavy správania, ktoré podľa Coutellier a kol. [15]
nesúvisia priamo so starostlivosťou o mláďatá. T matky v porovnaní s K matkami menej
frekventovane pili, (***P < 0.005), prijímali potravu (***P < 0.005) a tiež menej intenzívne
explorovali (***P < 0.005).
Zníženú frekvenciu výskytu všetkých troch uvedených prejavov správania u T matiek
si vysvetľujeme rozdielnym správaním mláďat z K a T skupiny. Výsledky z predchádzajúcich
výskumov [16, 17] ukázali, že pri podaní rovnakej dávky (2,5mg) testosterónu gravidným
samiciam bola u potomstva takýchto matiek pozorovaná zvýšená aktivita, ktorá sa
prejavovala nielen nižším počtom mláďat pod matkou, ale aj vyššou frekvenciu súťaženia
a preliezania mláďat v hniezde. Aktívnejšie potomstvo vyžaduje zo strany matky zvýšený
záujem, čo podľa nás významne ovplyvní nielen príjem potravy a vody, ale aj možnosť
aktívnej explorácie prostredia, v ktorom samica s mláďatami žije.
V správaní súvisiacom so starostlivosťou o mláďatá (kojenie, čistenie, prenášanie) sme
štatisticky preukázateľný rozdiel medzi K a T skupinou nezistili. Avšak u T matiek sme
zaznamenali v porovnaní s kontrolou vyššiu frekvenciu výskytu aktívneho, ako aj pasívneho
kojenia.
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Obr. 1: Materské správanie kontrolných (K, n=4) a testosterónových samíc (T, n=4) potkana
laboratórneho. Vybrané formy správania sú udávané ako priemer za 30 min. ± S.E.M.
Hviezdička označuje signifikantnosť rozdielov medzi K a T skupinou zvierat (***P < 0.005)
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Informácie o účinkoch zvýšenej hladiny testosterón izobutyrátu počas gravidity na
materské správanie samíc potkana žiaľ v nám dostupnej literatúre absentujú.
Stretávame sa len s informáciami o účinkoch testosteron propionatu (TP). Aplikácia 5
mg TP gravidným samiciam králikov [12] spôsobila signifikantný pokles aktivít súvisiacich
so stavbou hniezda, nárast kanibalizmu, ako aj stratu záujmu o starostlivosť o potomstvo.
Podanie TP gravidným samiciam potkanov viedlo u matiek k zvýšeniu agresívneho správania
voči samčím votrelcom [18], v správaní neorientovanom na mláďatá k nárastu frekvencie
samočistenia, v správaní orientovanom na mláďatá k zníženiu frekvencie hrabania prednou
končatinou pri mláďatách, k zníženiu frekvencie oňuchávania, ako aj k poklesu času
stráveného s mláďatami [19].

Záver
Zvýšenie hladiny testosterónu aplikáciou testosterón isobutirátu počas gravidity
štatisticky preukazne ovplyvnilo iba zložky materského správania nesúvisiace priamo so
starostlivosťou o mláďatá.
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Floristické porovnanie lyžiarskych stredísk v okolí Banskej Bystrice
Andrea Majnholdová, Peter Štrba
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra botaniky a genetiky,
Nábrežie mládeže 91, 949 01 Nitra Slovenská republika, a.majnholdova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Hlavným cieľom výskumu bolo porovnať druhovú rozmanitosť - biodiverzitu flóry
vybraných lyžiarskych stredísk v okolí Banskej Bystrice (Baláže, Kordíky, Ski Lift Králiky,
Medvedica - Malachov, Šport centrum Selce - Čachovo, lyžiarske stredisko pod Suchým
vrchom, Šachtičky, Tajov, Ski Turecká). Uskutočnili sme tu floristický výskum za jedno
vegetačné obdobie v roku 2008. Sledované územie lyžiarskych stredísk doposiaľ nebolo
predmetom záujmu, preto ťažisko našej práce spočívalo v terénnom výskume. Za cieľ sme si
zvolili vyhodnotiť vybrané botanicko-fytogeografické charakteristiky flóry a zostaviť prehľad
inváznych, nepôvodných a expanzívnych druhov v rámci študovaného územia.

Materiál a metódy
Výber lyžiarskych centier a vlastný výskum sme uskutočnili po preštudovaní
mapových podkladov a oboznámení sa s prírodnými pomermi územia. Floristický výskum
sme zrealizovali v priebehu jedného vegetačného obdobia, v mesiacoch máj - september
2008. Celkovo sme si vybrali deväť lyžiarskych stredísk lokalizovaných v nasledovných
obciach: Kordíky (828 m n. m.), Králiky (875 m n. m.), Malachov (645 m n. m.), Selce (530
m n. m.), Tajov (600 m n. m.), Turecká (770 m n. m.), lyžiarske stredisko pod Suchým
vrchom (495 m n. m.), lyžiarske stredisko Šachtičky (1080 m n. m.) a zjazdovka medzi
obcami Priechod a Baláže (565 m n. m.). V rámci lyžiarskych stredísk sme vymedzili 5 až 9
lokalít, pričom každú zjazdovku sme rozdelili na 3 lokality. Súhrnne sme takto získali 56
lokalít, ktoré reprezentovali biotopy v rôznej nadmorskej výške, pričom sme sa pre
porovnanie snažili vyčleniť vždy podobné oblasti v jednotlivých strediskách. V rámci
výskumu sme na vymedzených lokalitách zaznamenali výskyt taxónov a zdokumentovali sme
ich fotograficky. Na determináciu druhov sme použili nasledovné publikácie: Veľký kľúč na
určovanie vyšších rastlín I, II [1,2], Veľkú knihu rastlín [3], Farebný atlas rastlín [4], Rastliny
a živočíchy [5], Kľúč na určovanie rastlín [6]. Názvoslovie je upravené podľa Zoznamu
nižších a vyšších rastlín Slovenska [7]. Životné formy, geoelementy a vegetačné stupne sme
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určili podľa Veľkého kľúča na určovanie rastlín I, II [1,2] a nepôvodné druhy podľa Zoznamu
nepôvodných, inváznych a expanzívnych cievnatých rastlín Slovenka [8].

Výsledky a diskusia
Celkovo sme v študovanom území zaznamenali 343 rastlinných druhov patriacich do
66 čeľadí. Medzi druhovo najpočetnejšie čeľade patria: Asteraceae (34 druhov), Fabaceae
(29 druhov), Poaceae (23 druhov), Rosaceae (22 druhov) a Lamiaceae (21 druhov).
Nasledujú druhovo menej početné čeľade: Caryophyllaceae (15 druhov), Cichoriaceae (14
druhov), Scrophulariaceae (13 druhov), Polygonaceae (11 druhov). Nasledujú čeľade
Brassicaceae Rubiaceae, Ranunculaceae, Liliaceae, Geraniaceae, Apiaceae, Violaceae,
Pinaceae, Juncaceae, Euphorbiaceae, Cyperaceae a ďalšie.

Obr. 1: Zastúpenie najpočetnejších čeľadí na sledovanom území. V grafe sú čeľade so zastúpením druhov nad 10.

Z hľadiska zastúpenia jednotlivých geoelementov sa v študovanom území najviac
vyskytujú druhy submediteránne (104), za nimi nasledujú subatlantické (86) a boreálne druhy
(82). Menšie zastúpenie majú druhy: mediteránne (12), nordické (9) a subkontinentálne (8).
Ostatné geoelementy zastupuje 21 druhov a nekategorizovaných bolo 21 druhov.
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Obr. 2: Zastúpenie geoelementov: submediteránne - A, subatlantické - B, boreálne - C,
nekategorizované – D, ostatné – E, mediteránne - F, nordické - G, subkontinentálne druhy H. Kategórie podľa Dostála [1,2].
Z hľadiska životných foriem možno konštatovať, že v skúmanom území výrazne
dominujú hemikryptofyty - H (60%). Druhé najpočetnejšie sú terofyty - T (18%). Menšie
zastúpenie majú geofyty - G (6%), nanofanerofyty - NP (6%) a chamefyty - CH (4%).
Makrofanerofyty - MP a fanerofyty - P sú zastúpené 3%.

Obr. 3: Zastúpenie životných foriem v študovanom území: geofyty – G, hemikryptofyty – H, chamefyty – CH,
makrofanerofyty – MP, nanofanerofyty – NP, fanerofyty – P, terofyty – T. Kategórie podľa Dostála [1,2].

Podľa zastúpenia jednotlivých druhov vo vegetačných stupňoch sme zistili, že
v študovanej oblasti je najviac zastúpený nížinno - podhorský stupeň (113 druhov) a nížinno -
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horský stupeň (100 druhov). Menej je zastúpený nížinno - pahorkatinový stupeň (35 druhov),
nížinno - subalpínsky stupeň (34 druhov) a podhorsko – horský stupeň (9 druhov). Ostatné
vegetačné stupne majú len mimimálne zastúpenie a 18 druhov je nekategorizovaných.

Obr. 4: Podiel druhov na základe delenia na výškové stupne: N-Ph – nížinno-podhorský, N-H
- nížinno-horský, N-P – nížinno-pahorkatinový, N-Sa - nížinno-subalpínsky, Ph-H podhorskohorský stupeň. Kategórie sú podľa Dostála [1,2].
Z celkového počtu 343 rastlinných druhov bolo zistených 13 expanzívnych druhov, čo
tvorí 34% z celkového počtu nepôvodných druhov, 6 druhov (16%) bolo inváznych
archeofytov a rovnaký počet druhov bolo potenciálne inváznych. Menšie zastúpenie mali
zdomácnené taxóny - 4 druhy (11%), ďalej invázne neofyty - 4 druhy (10%), ojedinele
splaňujúce taxóny - 3 druhy (8%) a najmenej boli zastúpené často splanievajúce druhy, ktoré
boli 2, čo predstavuje 5%.
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Obr. 5: Podiel nepôvodných druhov: IN – invázny taxón - neofyt, AN – invázny taxón - archeofyt, PI – potenciálne invázny
taxón, C – často splaňujúci taxón, O – ojedinele splaňujúci taxón, Z – zdomácnený taxón, E – expanzívny taxón kategórie
podľa Gajdičová, Cvachová et Karasová [8].

Tab. 1: Prehľad zistených inváznych, nepôvodných a expanzívnych taxónov. IN – invázny taxón - neofyt, AN – invázny
taxón - archeofyt, PI – potenciálne invázny taxón, C – často splaňujúci taxón, O – ojedinele splaňujúci taxón, Z –
zdomácnený taxón, E – expanzívny taxón

Názov v latinskom jazyku
Amaranthus retroflexus L.
Anethum graveolens L.
Arrhenatherum elatius (L.) Presl.
Artemisia vulgaris L.
Bromus sterilis L.
Calamagrostis epigejos (L.) Roth
Caragana arborescens Lam.
Cardaminopsis arenosa L.
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Fallopia japonica (Houtt.) Ronse
Decr.
Festuca arundinacea Schreb.
Geranium pyrenaicum Burm.
Chenopodium strictum Roth.
Impatiens parviflora Dc.
Larix decidua Mill.
Malva moschata L.
Matricaria discoidea L.

Názov v
Kategórie
slovenskom jazyku
láskavec ohnutý
PI
kôpor voňavý
C
ovsík obyčajný
palina obyčajná
stoklas jalový
AN
smlz kroviskový
karagana stromovitá
O
žerušničník piesočný
Z
čakanka obyčajná
AN
pichliač roľný
pohánkovec
IN
japonský
kostrava
Z
trsťovníkovitá
pakost pyrenejský
PI
mrlík túhý
PI
netýkavka málokvetá IN
smrekovec opadavý
slez lesný
Z
rumanček diskovitý
PI
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E
E
E

E

E

Melilotus albus Medik.
Melilotus officinalis (L.) Pallas
Mentha longifolia L.
Phleum pratense L.
Picris hieracioides L.
Pinus strobus L.
Polygonum aviculare L.
Pyrethrum parthenium (L.) Sm.
Ranunculus reptans L.
Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.
Solidago canadensis L.
Stenactis annua L.
Tanacetum vulgare L.
Trifolium hybridum L.
Trifolium pratense L.
Tripleurospermum perforatum
Mérat
Vinca minor L.
Xanthoxalis stricta L.

komonica biela
komonica lekárska
mäta dlholistá
timotejka lúčna
horčík
jastrabníkovitý
borovica hladká
stavikrv vtáčí
rimbaba obyčajná
iskerník plazivý
baza chabzdová
baza čierna
zlatobyľ kanadská
čistec ročný
vratič obyčajný
ďatelina hybridná
ďatelina lúčna
parumanček
nevoňavý
zimozeleň menšia
kyslička európska

AN
AN
O
E
E
O
E
C
E
E
E
IN
IN

PI
AN
Z
E
AN
E
PI

Záver
Floristickým výskumom v lyžiarskych strediskách Banskobystrického okresu sme na
56 lokalitách zaznamenali 343 rastlinných druhov patriacich do 66 čeľadí. Medzi
najrozšírenejšie čeľade patria Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Rosaceae a Lamiaceae.
Ostatné čeľade zahŕňajú 15 a menej druhov. Najviac zastúpeným druhom je hemikryptofyt
Achillea millefolium, vyskytujúci sa na 52 lokalitách. Z hľadiska geoelementov disponuje

študované územie prevažne submediteránnymi druhmi, za nimi nasledujú druhy subatlantické
a boreálne

druhy.

V menšej

miere

sú

zastúpené

druhy

mediteránne,

nordické

a subkontinentálne. Vyhodnotením životných foriem sme zistili výrazné zastúpenie
hemikryptofytov, a terofytov. Ostatné životné formy sa vyskytovali v menšej miere. Podľa
zastúpenia druhov vo vegetačných stupňoch sme prišli k záveru, že v študovanom území je
najviac zastúpený nížinno-podhorský a nížinno-horský stupeň. Ostatné vegetačné stupne majú
menšie zastúpenie. V dôsledku antropogénnej činnosti v lyžiarskych strediskách dochádza
k zavlečeniu mnohých rastlín, ktoré v minulosti neboli súčasťou skúmanej vegetácie. Mnohé
expanzívne taxóny vytláčajú pôvodnú vegetáciu. V študovanom území sme zaznamenali
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prítomnosť 38 inváznych, nepôvodných a expanzívnych druhov. Najviac zastúpené sú
expanzívne druhy ďalej archeofyty a potenciálne invázne taxóny.
Na základe zistených výsledkov možno konštatovať, že sme splnili vopred stanovené
ciele. Pre získanie podrobnejších údajov je potrebný dlhodobejší botanický výskum.
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Potrava troch druhov pošvatiek Západných Karpát
Martina Malecká, Kvetoslava Bottová, Pavel Beracko
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie, Mlynská
Dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; malatka22@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Štúdie prirodzených populácií často preukazujú kvantitu alebo kvalitu potravy ako
významný faktor vplývajúci na dynamiku vývinového cyklu. Zdroje potravy vodného hmyzu
sú rôznorodé: živočíšne tkanivá, riasy, rozložené vodné rastliny, čiastočky organického
materiálu, listy a drevo [1, 2]. Výživná hodnota daného detritu mnohokrát závisí na kvantite
a type mikroflóry (baktérie a huby). Množstvo výživných látok (lipidy, sacharidy, proteíny)
dosiahnuteľných pre produkciu vajíčok u niektorých vodných skupín závisí úplne (všetky
Ephemeroptera) alebo takmer úplne (Plecoptera) na materiáloch asimilovaných a uložených
počas larválnej fázy. Iné skupiny (Odonata, Culicidae, Simuliidae) získavajú väčšinu energie
potrebnej na reprodukciu príjmom potravy imága [3]. Príjem potravy v dospelom štádiu môže
predĺžiť život a zvýšiť plodnosť a teda aj reprodukciu. U druhov, ktoré stratili túto schopnosť
sa predpokladá, že samice omnoho účinnejšie získavajú materiál pre produkciu vajíčok ešte v
štádiu vodných lariev. Zmena v kvantite a kvalite nutričných látok potrebných pri produkcii
vajíčok môže mať nepriamy efekt na vývin vajíčok vodného hmyzu [4].
Cieľom práce je:
• zistiť obsah čriev u troch druhov pošvatiek - Isoperla sudetica (Kolenati, 1859),
Luectra prima (Kempny, 1899) a Leuctra armata (Kempny, 1899)
• vyhodnotiť zmeny obsahu čreva vo vzťahu k veľkosti lariev

Materiál a metódy
Pre štúdium zmien potravného správania počas vývinu lariev bolo vybraných 335
jedincov rozličnej veľkosti. Dĺžka tela lariev (bez cerkov) bola meraná pomocou
binokulárneho mikroskopu s presnosťou na 0,5 mm. Analýza tráviaceho traktu bola vykonaná
metódou transparencie [5], ktorá bola predtým využitá vo viacerých štúdiách larválnej
potravy [2, 6, 7]. Každý jedinec bol vložený do skúmavky s Hertwigovým roztokom, ktorá
bola následne po dobu 24-48 hodín udržiavaná v peci pri teplote 65°C. Po transparentácii boli
z lariev vyhotovené mikroskopické preparáty, ktoré boli podrobne preštudované pod
mikroskopom. Hodnota naplnenia čreva potravou (v %) bola určená ako percentuálny podiel
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celkovej plochy tráviaceho traktu, ktorá je zaplnená potravou. Percentuálny podiel
jednotlivých potravných komponentov bol stanovený ako plocha okupovaná jedným
komponentom vo vnútri celkového obsahu čreva. Obidve boli odhadnuté použitím
mikroskopu s mikrometrickým okulárom. Z nameraných hodnôt bol vypočítaný priemer,
štandardná odchýlka, minimum a maximum. Zmeny črevných obsahov vo vzťahu k celkovej
dĺžke tela boli analyzované Gamma korelačným testom. Na štatistickú analýzu bol použitý
software STATISTICA [8]. Prekryv potravných ník bol počítaný podľa vzorca Ojk=Okj= (Σ pij
. pik)

/ √(Σp2ij . Σp2ik) [9].

Výsledky a diskusia
Celkovo bolo spracovaných 335 jedincov rozličnej veľkosti. Druhy z rodu Isoperla sa
radia od predátorov až po detritovorov-herbivorov, zatiaľ čo druhy z rodu Leuctra sú
prevažne detritovorné.
U druhu Isoperla sudetica bol hlavným komponentom detrit a živočíšne zvyšky
tvorené prevažne časťami jedincov z radu Ephemeroptera a čeľade Chironomidae. Ďalej boli
zistené rozsievky a v menšej miere rastlinné zvyšky (Tab. 1). Pri analýze zmien obsahu čreva
vo vzťahu k dĺžke tela lariev sme zistili negatívnu koreláciu medzi dĺžkou larvy a detritom,
rozsievkami a rastlinnými zvyškami. Pozitívna korelácia bola zaznamenaná medzi dĺžkou
larvy a živočíšnymi zvyškami (Tab. 1). Teda s rastúcou dĺžkou tela klesal podiel detritu a
stúpal podiel živočíšnych zvyškov. Počas vývinu jedince prechádzali z detritovorného príjmu
potravy na predáciu (zberač-zoškrabávač → predátor), čo bolo zaznamenané už u menších
lariev, pričom veľmi neobvyklé bolo nájdenie celého jedinca z čeľade Chironomidae už
u 0,35 cm dlhej larvy.

Tab. 1: Potravná skladba u druhu I. sudetica.
detrit

živoč. zvyšky

rozsievky

rastl. zvyšky

gamma korelácia

-0,48

0,53

-0,03

-0,07

priemer (%)

55,76

33,90

7,62

1,07

P

˂0,05

˂0,05

˂0,05

˂0,05

S.D.

41,27

41,62

2,23

4,65

Min. %

0

0

0

0

Max. %

100

100

90

50
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Druh Leuctra prima je typický detritovorný druh - zberač. Jednoznačne najvyšší
podiel v črevnom obsahu mal detrit, ďalej nasledovali rastlinné zvyšky a vo veľmi malom
množstve boli zastúpené rozsievky a živočíšne zvyšky (Tab. 2). Pri analýze zmien obsahu
čreva vo vzťahu k dĺžke tela lariev sme zistili negatívnu koreláciu medzi dĺžkou larvy a
detritom. Pozitívna korelácia bola zaznamenaná medzi dĺžkou larvy a rastlinnými zvyškami
(Tab. 2). S rastúcou dĺžkou tela sa podiel detritu a rastlinných zvyškov u jedincov výrazne
nemenil.

Tab. 2: Potravná skladba u druhu L. prima
detrit

živoč. zvyšky

rozsievky

rastl. zvyšky

gamma korelácia

-0,06

-

-

0,07

priemer (%)

95,71

0,07

0,07

4,0

P

˂0,05

-

-

˂0,05

S.D.

9,40

0,85

0,85

9,14

Min. %

30

0

0

0

Max. %

100

10

10

70

Hlavnou zložkou črevného obsahu u druhu Leuctra armata bol detrit. Menej zastúpené
boli rastlinne zvyšky a v malej miere rozsievky a živočíšne zvyšky (Tab. 3). Pri analýze
zmien obsahu čreva vo vzťahu k dĺžke tela lariev sme zistili negatívnu koreláciu medzi
dĺžkou larvy a detritom. Pozitívna korelácia bola zaznamenaná medzi dĺžkou larvy
a rastlinnými zvyškami (Tab. 3). Teda s rastúcou dĺžkou tela klesal podiel detritu a stúpal
podiel rastlinných zvyškov. Počas vývinu jedince prechádzali z detritovorného príjmu potravy
na potravu tvorenú prevažne rastlinnými zvyškami (zberač → drvič).
Tab. 3: Potravná skladba u druhu L. armata
detrit

živoč. zvyšky

rozsievky

rastl. zvyšky

gamma korelácia

-0,49

-

-

0,52

priemer (%)

88,20

0,2

0,6

11,0

P

˂0,05

-

-

˂0,05

S.D.

10,09

1,41

2,40

9,90

Min. %

60

0

0

0
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Max. %

100

10

10

50

Pri výpočte prekryvu potravných ník sme u druhov L. prima a L armata zistili až
99,7% prekryv potravných ník, čo znamená, že sa u nich zloženie potravy líši iba minimálne.
U druhov L. armata a I. sudetica prekryv potravných ník bol 84,6% a u druhov L. prima a I.
sudetica 84,9%. Tento rozdiel je spôsobený zmenou v skladbe potravy u druhu I. sudetica,

ktorý vo vývine prechádza z detritovorného príjmu potravy na predáciu .

Obr. 1: Prekryv potravných ník

Záver
Potravná analýza črevného obsahu bola robená u troch druhov pošvatiek - Isoperla
sudetica, Leuctra prima a Leuctra armata v Západných Karpatoch (Chočské vrchy). Na

analýzu bola použitá metóda transparencie za použitia Hertwigovho roztoku. Celkovo bolo
spracovaných 335 jedincov pošvatiek. U druhu I. sudetica bol hlavným komponentom detrit a
živočíšne zvyšky. Ďalej boli zistené rozsievky a v menšej miere rastlinné zvyšky. Počas
vývinu jedince prechádzali z detritovorného príjmu potravy na predáciu. U druhu L. prima
mal najvyšší podiel v črevnom obsahu detrit, ďalej nasledovali rastlinné zvyšky a vo veľmi
malom množstve boli zastúpené rozsievky a živočíšne zvyšky. Druh L. prima je typický
detritovorný druh tak isto ako druh L. armata v črevách ktorej bol hlavnou zložkou detrit.
Menej zastúpené boli rastlinne zvyšky a v malej miere rozsievky a živočíšne zvyšky. Počas
vývinu jedince prechádzali z detritovorného príjmu potravy na potravu tvorenú prevažne
rastlinnými zvyškami.
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Účinok inhibície neuronálnej NOS na štruktúru koronárnej artérie Wistar potkanov.
Magdaléna Máleková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Fyziológie živočíchov
a etológie, Mlynská dolina B-2, 842 15, Bratislava, Slovenská republika, megi223@azet.sk

Úvod a formulácia cieľa
Kardiovaskulárne choroby predstavujú najčastejšiu príčinu úmrtí vo vyspelých
krajinách. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) si v súčasnosti kardiovaskulárne
choroby vyžiadajú ročne 17,1 miliónov životov. Podľa odhadu WHO pokračovanie
v nezdravom životnom štýle, ako je fajčenie, nezdravá výživa, nedostatok pohybovej aktivity
a nadmerné užívanie alkoholu spôsobí, že sa do roku 2050 počet kardiovaskulárnych ochorení
zdvojnásobí. Pre zníženie negatívneho trendu je nutné zamerať sa na prevenciu a liečenie
hlavných rizikových faktorov, predovšetkým na vysoký krvný tlak, ktorý postihuje vysoké
percento populácie a je najčastejšou príčinou ochorení cievneho systému.
Hlavnou funkciou cievneho systému je prísun potrebných živín k bunkám
a odstraňovanie odpadových látok. Jeho formovanie začína až na pomerne vysokom stupni
fylogenetického vývoja, keď organizmus pre svoju veľkosť nie je schopný difúziou udržiavať
životné potreby jednotlivých buniek.
Cievna stena artérií je z morfologického hľadiska rozdelená na tri vrstvy: tunica intima
(TI), tunica media (TM) a tunica adventicia (TA). Tunica adventicia je najvrchnejšia časť
cievnej steny, ktorá spája cievu s okolitým tkanivom. Je tvorená fibroblastami a pozdĺžne
prebiehajúcimi vláknami elastínu a kolagénu. U veľkých ciev, kde nestačí vyživovanie cievnej
steny difúziou z cirkulácie, je výživa zabezpečená aj z adventiciálnej strany cievami ciev vasa vasorum. Z tunica adventicia je sprostredkovaná aj inervácia ciev, pričom väčšia časť
nervových zakončení sa rozvetvuje na hranici tunica media a tunica adventicia.
Tunica media je kontraktilná časť cievnej steny a nachádza sa v strede medzi vrstvami
tunica intima a tunica adventicia, od ktorých je oddelená fenestrovanou vonkajšou a
vnútornou elastickou membránou. Tunica media je tvorená vrstvami hladkých svalových
buniek (HSB) a extracellulárnou matrix (ECM). Hladká svalová bunka je cieľom vazoaktívne
pôsobiacich látok z endotelu a z tunica adventicia. Extracelulárna matrix je prevažne tvorená
fibróznymi hydrofóbnymi bielkovinami ako sú kolagén a elastín.
Vnútorná vrstva, tunica intima, je tvorená jednou súvislou vrstvou endotelových
buniek a tenkou subendotelovou vrstvou väziva. Pôvodne sa predpokladalo, že endotel tvorí
iba bariéru medzi krvou a cievnou stenou. V roku 1980 bolo zistené, že endotel má oveľa
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dôležitejšiu funkciu a to v regulácii vazomotorických odpovedí. Furchgott a Zawadzki [1]
zistili, že endotelové bunky produkujú substanciu, ktorá je uvoľňovaná do hladkosvalových
buniek. V roku 1987 sa zistilo, že touto látkou je oxid dusnatý (NO) [2,3]. V tomto roku bol
zistený aj vazorelaxačný účinok NO [4]. Zdravý endotel významnou mierou prispieva k
vytváraniu rovnováhy medzi vazokonstrikciou a vazodilatáciou v cieve.
Metabolizmom L-arginínu vzniká ako hlavný produkt L-citrulín a ako vedľajší produkt
sa tvorí NO. Syntéza NO je katalyzovaná jediným enzýmom NO-syntázou (NOS) [5,6]. NOS
existuje v troch izoformách ako endotelová NOS (eNOS), neuronálna NOS (nNOS)
a inducibilná NOS (iNOS). Každá z týchto izoforiem bola nájdená v kardiovaskulárnom
systéme, z čoho sa predpokladá, že sa každá zapája do regulácie tlaku krvi. Vplyv dlhodobého
podávania nešpecifického blokátora eNOS (L-NAME) vedie k zvyšovaniu tlaku krvi [7], čo je
sprevádzané štrukturálnou prestavbou kardiovaskulárneho systému. Dochádza k výraznej
hypertrofii srdca a cievnej steny [8]. Hypertrofia cievnej steny je vyvolaná zvýšením masy
HSB aj ECM, avšak masa extracelulárnej matrix je zväčšená výraznejšie. Položili sme si
otázku, či dochádza k rovnakým zmenám v kardiovaskulárnom systéme aj po dlhodobej
inhibícii neuronálnej NOS.
Cieľom tejto štúdie bolo sledovať účinok dlhodobého podávania blokátora nNOS 7nitroindazolu (7-Ni) na tlak krvi, hmotnosť srdca, geometriu a štrukturúru koronárnej artérie.
Pri vyhodnocovaní výsledkov sme sa zamerali na porovnanie bunkovej a nebunkovej časti
cievnej steny. Vyšetrenie štruktúry cievnej steny môže prehĺbiť poznatky o úlohe nNOS
v regulácii kardiovaskulárnych funkcií.

Materiál a metódy
Experiment bol uskutočnený na samcoch laboratórneho potkana (Ratus norvaegicus )
var. alba kmeňa Wistar. Potkany boli chované vo zverinci so štandardným vybavením
a všetky postupy experimentu boli vykonané podľa predpisu Etickej komisie. Desať týždňov
staré potkany boli rozdelené na dve skupiny. Prvá skupina pozostávala z kontrolných
potkanov a druhej skupine bol podávaný 7-Ni rozpustený vo vode (10 mg kg-1/deň) po dobu
šiestich týždňov. Zvieratám z oboch skupín bol každý týždeň meraný systolický krvný tlak
neinvazívnou pletysmografickou metódou na chvostovej artérii. Na konci experimentu sa
použilo desať jedincov z každej skupiny na morfologický výskum.
Príprava cievnych preparátov
Na konci experimentu bol perfundovaný kardiovaskulárny systém fixačným roztokom
cez kanylu umiestenú do ľavej komory pod tlakom 120mmHg. Následne bolo vybraté srdce
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a vypreparovaná septálna vetva ľavej descendentnej koronárnej artérie (ďalej len koronárna
artéria). Odobraté vzorky boli očistené od okolitého tkaniva, zafixované a zaliaté do
durcupanových bločkov.
Príprava polohrubých rezov
Z koronárnej artérie sa nakrájali ultramikrotónom priečne rezy. Vnútorný obvod a
hrúbka cievnej steny (TI+TM) boli merané vo svetelnom mikroskope. Z nameraných hodnôt
bol vypočítaný vnútorný diameter a plocha cievnej steny.
Príprava ultratenkých rezov
Na ultramikrotóne sa použitím diamantového noža nakrájali rezy o hrúbke 50-70 nm.
Z takto pripravených ultratenkých rezov sa v elektrónovom mikroskope stanovovali
kvalitatívne a kvantitatívne zmeny v cievnej stene. Kvantitatívne údaje štruktúry cievnej steny
sa získali meraním jednotlivých parametrov stereologickou metódou podľa Weibela [9].
Štatistická významnosť rozdielov priemerných hodnôt sa hodnotila „Bonferroniho
testom“. Všetky výsledky sú uvádzané ako priemerná hodnota ± stredná chyba priemeru.
Rozdiely na hladine p< 0,05 sa považovali za signifikantné, čiže štatisticky významné.
Výsledky a diskusia
Dlhodobé podávanie selektívneho inhibítora neuronálnej NOS, 7-nitroindazolu,
nevyvolalo v experimentálnej skupine zvierat zvýšenie systolického tlaku krvi v porovnaní
s kontrolnou skupinou (tab. 1). Z hodnôt merania tlaku krvi sa zistilo mierne zvýšenie len po
prvom týždni podávania 7-Ni (p<0.05). V ďalších týždňoch, ako ani na konci experimentu,
nebol nameraný rozdiel tlaku krvi medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou. Naše
zistenia sú v súlade s pozorovaniami iných autorov [10,11].
Z hmotnosti srdca ako aj z pomeru hmotnosti srdca k hmotnosti tela sa zistilo, že
dlhodobým podávaním inhibítora nNOS došlo k vzniku srdcovej hypotrofie (tab. 1). Dlhodobá
hypotrofia srdca a nezmenený tlak krvi môžu viesť v neskoršom štádiu k srdcovému zlyhaniu
a to v dôsledku nezmenenej periférnej rezistencie, ktorú musí myokard prekonávať.
Podávanie blokátora nNOS vyvolalo signifikantný pokles hrúbky cievnej steny, plochy
cievnej steny (12 223 µm2 u kontroly a 10 030 µm2 u 7-NI) a došlo k poklesu pomeru hrúbky
cievnej steny k vnútornému diametru bez zmeny vnútorného diametra cievy (tab. 1).
Cirkumferenčný stres je jeden z najdôležitejších stimulov vplývajúcich na štrukturálne
a funkčné vlastnosti cievnej steny. Zníženie hrúbky cievnej steny bez vhodnej zmeny
vnútorného diametra a tlaku krvi vedie k zvýšeniu cirkumferenčného stresu.
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Tab. 1: Prehľad meraných hodnôt cievy: tlak krvi, pomer hmotnosti srdca k hmotnosti tela
(Hm.srdca/hm.tela), hrúbka cievnej steny (HCS), plocha cievnej steny, vnútorný diameter
(VD), pomer HCS k VD.
**signifikantný rozdiel na hladine významnosti p<0,01.

kontrola

7-Ni

Tlak krvi

118±1,90

112±2.2

Hm.srdca/hm.tela

2,89±0,11

2,48±0,010**

Hrúbka cievnej steny

15,26±0,41

11,07±0,33**

Plocha cievnej steny

12200±800

9400±600**

Vnútorný diameter

239±13

256±9,9

Pomer HCS/VD

0,066±0,0037

0,044±0,0013**

Po analýze steny koronárnej artérie bola odhalená nerovnováha medzi bunkovou
a nebunkovou časťou arterialnej steny. Ukázalo sa, že masa endotelových buniek a
predovšetkým hladkosvalových buniek bola zmenšená (9642 µm2 u kontroly na 7047 µm2 u 7Ni) hoci masa extracelulánej matrix sa nemenila (2552 µm2 u kontroly na 2978 µm2 u 7-Ni).
Získané výsledky ukazujú, že za hypotrofiu cievnej steny koronárnej artérie je zodpovedný
úbytok masy bunkovej zložky a to hladkosvalových a endotelových buniek cievnej steny.

CSA

2
µm

14000
12000
10000
8000
kontrola
6000

7-Ni

4000
2000
0

CSA

Bunky

ECM

Obr. 1: Plošné vyjadrenie zastúpenia zložiek cievnej steny (µm2)
CSA- cross sectional area (plocha cievnej steny), Bunky (HSB a EB), ECM- extracellulárna
matrix.
** p<0,01 oproti kontrolnej skupine * p<0,05 oproti kontrolnej skupine
Dlhodobá inhibícii eNOS s L-NAME ukázali kompletne odlišné údaje v porovnaní
s výsledkami po dlhodobej inhibícii nNOS so 7-Ni. V prvom prípade dlhodobo znížená
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hladina NO viedla k zvýšeniu tlaku krvi, hypertrofii srdca a arterialnej steny [12]. Výsledok je
v zhode s predpokladom, že NO inhibuje mitogenézu a proliferáciu hladkosvalových buniek
cievnej steny. Hypertrofia cievnej steny mohla vzniknúť čiastočným odstránením inhibičného
účinku NO na bunky podávaním inhibítora eNOS [13]. Z odlišného účinku inhibície nNOS na
cievnu stenu predpokladáme, že srdcová a arterialna hypotrofia po 7-Ni je navodená odlišným
mechanizmom alebo modulovaním iných regulačných systémov ako po podávaní L-NAME.
Zistilo sa, že nNOS je lokalizovaná okrem neurónov [14] vo veľkom množstve aj v
bunkách macula denza obličiek [15]. Tu syntetizovaný NO je pozitívny regulátor renínovej
sekrécie ovplyvňujúci renín-angiotenzín-aldosterónový systém (RAAS). Opakom účinku NO
je účinok angiotenzín II (Ang II), ktorý vyvoláva zvýšenie tlaku krvi, silnú proliferáciu
a hypertrofiu srdca a ciev [16]. Dlhodobá inhibícia NO má potenciálne zvyšovať tlak krvi
a vyvolávať hypertrofiu srdca a ciev, avšak podávaním 7-Ni môže byť

tento vplyv NO

potlačený až prevýšený účinkom RAAS.

Záver
V súčasnosti veľké riziko úmrtí vo vyspelých krajinách predstavujú ochorenia
kardiovaskulárneho systému a preto je dôležité zaoberať sa príčinami vzniku takýchto
ochorení. Ako sa z predošlých štúdii zistilo, jedna z troch izoforiem NOS, neuronálna NOS, sa
nachádza veľkom množstve aj v bunkách macula denza obličiek. Prekvapujúco sa našli
rozdiely po dlhodobom podávaní inhibítora eNOS a po dlhodobom podávaní inhibítora nNOS.
Inhibícia nNOS so 7-Ni vyvolala hypotrofiu srdca a cievnej steny bez zmeny tlaku krvi. NO
syntetizované v bunkách macula denza obličiek ovplyvňuje RAAS, čo môže viesť k zmenám
kardiovaskulárneho systému.
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Úvod a formulácia cieľa
Cieľom populačnej biológie je študovať a popisovať vzťahy medzi životnými formami
rastlín,

ekologickými

podmienkami

stanovišťa,

reprodukciou

a inými

faktormi.

Prostredníctvom populačnej biológie môžeme pochopiť evolúciu rastlín, snažiť sa objasniť
pôvod a vznik rôznorodostí jedincov a hľadať vzájomné vzťahy. V modernej populačnej
biológii sa objavujú tendencie, ktorých cieľom je objasnenie mikroevolúcie rastlín [1].
Cieľom práce bolo 3-ročným terénnym výskumom preštudovať vývoj početnosti populácie
druhu Dipsacus fullonum L. na lúčnych spoločenstvách v minulosti využívaných ako
poľnohospodárske lúky. Sledovali sme závislosť početnosti populácie od vplyvu
ekologických faktorov ako pôdna vlhkosť a zároveň vplyv kosenia na početnosť populácie.
Dipsacus fullonum L. sme si vybrali ako modelový druh pre skupinu dvojročných rastlín a pre

bioindikáciu vplyvu ekologických a antropogénnych vplyvov na vývoj početnosti populácie.

Materiál a metódy
Terénny výskum populácie Dipsacus fullonum L. sme uskutočnili metódou trvalých
výskumných plôch (TVP), pre ktoré sme zvolili rozmer 5 x 5 metrov (plocha 25 m2). Plochy
sme vytýčili prostredníctvom satelitného navigačného systému GPS. Použili sme GPS
prijímač e-Trex (Garmin). TVP sme zakladali v rôznych častiach lúčnych porastov.
Subjektívne sme ich rozmiestnili tak, aby bola dostatočne zachytená celá škála podmienok,
v ktorých sa tu sledovaný druh vyskytuje. V súlade s cieľom práce, sledovať Dipsacus
fullonum L. v rôznych podmienkach, sme polovicu TVP vybrali na stanovištiach

s nedostatkom vlahy (TVP 1 až 7) a druhú polovicu na nízko položených zamokrených
stanovištiach (TVP 8 až 14). Zároveň sme sledovali vplyv kosenia lúčnych porastov na
početnosť populácie.
Početnosť populácie Dipsacus fullonum L. bola zisťovaná u sterilných aj fertilných
jedincov. U všetkých rastlín sme merali priemer prízemnej ružice listov na základe toho sme
ich rozdelili do troch veľkostných kategórií:
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-

jedince s priemerom listovej ružice do 200 mm,

-

jedince s priemerom listovej ružice od 200 do 500 mm,

-

jedince s priemerom listovej ružice nad 500 mm.

Na základe získaných údajov v priebehu rokov 2006 až 2008 sme zostavili tabuľky
početnosti populácie so zohľadnením veľkostnej štruktúry jedincov a ich rozdelením do troch
kategórií a graf celkovej početnosti populácie. Pomocou pridanej trendovej čiary sme
zobrazili vývoj populácie v sledovanom období a model vývoja na nasledujúce obdobie.

Výsledky a diskusia
Získané výsledky ukazujú, že na ôsmich TVP došlo v priebehu rokov 2006 až 2008
k poklesu početnosti populácie vo všetkých veľkostných kategóriách. Konkrétne ide o TVP 1,
3 a 5 na suchých stanovištiach a TVP 8, 10, 11, 12 a 13 na stanovištiach dobre zásobených
vodou. Na ostatných TVP klesá početnosť u dvoch rôznych veľkostných kategórií a početnosť
jednej veľkostnej kategórie mierne stúpa alebo stagnuje. Podobným výskumom na populácii
Verbascum speciosum Schrad. sa zaoberal P. Eliáš. V sledovanom období (1978 - 1984) sa

v populácii striedali roky s veľkým a malým počtom kvitnúcich rastlín [2]. V populácii
Dipsacus fullonum L. sa rovnako na lokalitách 2, 4, 5 a 14 striedali roky s menším a väčším

počtom jedincov. Na väčšine TVP však v priebehu výskumu početnosť populácie klesala
v dôsledku kosenia porastov.
Celkovo možno konštatovať, že počas celého výskumu bola početnosť populácie
Dipsacus fullonum L. na sledovanej lokalite najvyššia v roku 2006 a to na TVP 6 s počtom

161 jedincov a TVP 11 s počtom jedincov 153. Najnižšiu početnosť populácie sme
zaznamenali v roku 2007 a to na TVP 7 s počtom jedincov 56 a v roku 2008 na TVP 5
s počtom jedincov 69.
Tab.1: Počet jedincov (ks) Dipsacus fullonum L. na TVP v roku 2006 rozdelených do veľkostných kategórií.

Číslo
TVP
Priemer
ružice listov
<200 mm
200-500 mm
>500 mm
Spolu

Stanovištia s nedostatkom vody
1

2

3

4

5

6

7

44 34 32 29 77 120 90
74 55 52 45 43 41 29
8
5
3
4
3
0
0
126 94 87 78 123 161 119
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Zamokrené stanovištia
8

9

10

11

12

13

14

74 65 75 85 90 83 68
48 34 52 67 56 54 32
13
6
0
1
0
8
2
135 105 127 153 146 145 102

Tab. 2: Počet jedincov (ks) Dipsacus fullonum L. na TVP v roku 2007 rozdelených do veľkostných kategórií.

Číslo
TVP
Priemer
ružice listov
<200 mm
200-500 mm
>500 mm
Spolu

Stanovištia s nedostatkom vody
1

2

3

4

5

6

7

Zamokrené stanovištia
8

9

10

11

12

13

14

39 37 29 45 48 37 31 74 67 67 74 77 76 59
65 59 49 59 32 36 24 48 35 49 56 45 45 45
0
0
1
0
0
1
1
6
5
4
4
6
6
7
104 96 79 104 80 74 56 128 107 120 134 128 127 111

Tab. 3: Počet jedincov (ks) Dipsacus fullonum L. na TVP v roku 2008 rozdelených do veľkostných kategórií.

Číslo
TVP
Priemer
ružice listov
<200 mm
200-500 mm
>500 mm
Spolu

Stanovištia s nedostatkom vody
1

2

3

4

5

6

7

Zamokrené stanovištia
8

9

10

11

12

13

14

31 35 30 27 29 39 31 49 50 48 44 44 51 49
43 49 47 43 40 46 39 36 35 41 39 31 37 35
1
1
0
0
0
0
0
4
3
0
0
1
3
3
75 85 77 70 69 85 70 89 88 89 83 76 91 87

Menší pokles priemernej početnosti populácie v závislosti na zamokrení stanovišťa
sme zaznamenali pri stanovištiach s dostatkom vody (TVP 8 až 14). Na týchto trvalých
výskumných plochách bola v roku 2006 priemerná početnosť populácie 130,4 i/TVP
(indivíduum/TVP) v roku 2007 to bolo 122,1 i/TVP a v roku 2008 iba 86,1 i/TVP. Na
trvalých výskumných plochách nedostatočne zásobených vodou (TVP 1 až 7) bola v roku
2006 zaznamenaná priemerná početnosť 112,6 i/TVP v roku 2007 to bolo 84,7 i/TVP a v roku
2008 iba 75,9 i/TVP. Celková priemerná početnosť populácie na TVP 1 až 14 bola v roku
2006 121,5 i/TVP v roku 2007 103,5 i/TVP a v roku 2008 to bolo 81,0 i/TVP. Obrázok 1
zobrazuje priemernú početnosť populácie Dipsacus fullonum L. na TVP suchých stanovíšť,
zamokrených stanovíšť a na všetkých sledovaných TVP.

535

Počet jedincov
Obr. 1: Priemerná početnosť populácie Dipsacus fullonum L. na TVP suchých stanovíšť (modrá), zamokrených stanovíšť
(červená) a na všetkých sledovaných TVP (zelená) s pridaním trendovej čiary vývoja populácie s prognózou na 5 rokov.

Záver
Cieľom výskumu bolo sledovať a opísať vývoj početnosti populácie rastlín druhu
Dipsacus fullonum L. na lúčnych spoločenstvách. Vybrali sme si populáciu Dipsacus fullonum

L. ovplyvnenú ekologickými faktormi (dostatok/nedostatok vody) a zároveň antropogénnymi
zásahmi (kosenie porastov/bezzásahový porast). Na základe výsledkov možno konštatovať, že
kombinácia stanovišťa s nízkou pôdnou vlhkosťou a kosenia porastu má na početnosť
populácie negatívny vplyv. Na stanovištiach dostatočne zásobených vodou sa takýto
negatívny vplyv prejaví v menšom rozsahu. Ako je vidieť z trendových čiar vývoja na
súhrnnom grafe početnosť populácie Dipsacus fullonum L., ako modelového druhu
dvojročných rastlín, v nasledujúcich rokoch kosenia porastov výrazne klesne a ustáli sa na
štvornásobne nižších hodnotách ako pred antropogénnym zásahom. Populačnej biológii tohto
rastlinného druhu sa komplexne venuje práca Ekobiológia druhu Dipsacus fullonum L. (štetka
lesná) [3].
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Úvod a formulácia cieľa
Larválna toxokaróza je spôsobená migráciou lariev červov škrkavky psej Toxocara
canis (Werner 1782) alebo mačacej Toxocara cati (Schrank 1788). Ochorenie je rozšírené po

celom svete, všade kde klimatické podmienky dovoľujú uskutočniť kompletný životný cyklus
týchto škrkaviek, teda zakončiť ho vývojom larvy vo vajíčkach uložených v pôdnych
substrátoch. Vysoká premorenosť psov i mačiek škrkavkami (u nás 40–80 %) a úzky kontakt
týchto zvierat s človekom je predpokladom pre frekventovaný výskyt aj u ľudí [2].
Cieľom práce je zistenie prevalencie larválnej toxokarózy vo vybraných mestách na
Západnom Slovensku a to: 1.zistením kontaminácie pieskovísk vajíčkami Toxocara sp., 2.
zistením stavu premorenosti psov a mačiek škrkavkami druhu Toxocara canis a cati a
3.zistením seroprevalencie larválnej toxokarózy u ľudí vo vybranej skupine zdravej populácie.
Materiál a metódy
Štúdiu sme vykonali v rokoch 2008 – 2009. Piesok sme odoberali podľa metódy
Červovej [1]. Z každého pieskoviska sme odobrali približne 1000g piesku . Vzorky trusu sme
nazbierali v okolí alebo v samotnom pieskovisku, časť vzoriek sme získali z Veterinárnej
ošetrovne v danom meste.
Celkovo sme odobrali piesok z 58 pieskovísk a zozbierali 502 vzoriek trusu. Vzorky
sme do vyšetrenia uchovávali v chladiacom boxe pri 4˚C a nasledujúce dni spracovávali
koncentračnými metódami s použitím Tweenu 40 a NaNO3 pri vyšetrení vzoriek piesku
a Tweenu 40 a ZnSO4

pri vyšetrení vzoriek trusu.

Po hodinovej flotácii sme vzorky

vyhodnocovali mikroskopicky. Princípom je koncentrácia cýst prvokov a vajíčok helmintov
v povrchovej blanke flotačného roztoku. Stupeň vývinu škrkaviek bol determinovaný podľa
klasickej helmintologickej a protozoologickej literatúry [3,4,5].
Za účelom zistenia séroprevalencie larválnej

toxokarózy v zdravej populácii sme

vyšetrili séra 130 darcov krvi pochádzajúcich z regiónu Záhoria. Séra sme vyšetrovali
komerčnou súpravou EIA Toxocara canis IgG Test-Line na dôkaz IgG protilátok proti
Toxocara canis.
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Výsledky
V troch mestách

na Západnom Slovensku sme

vyšetrili vzorky piesku z 58

pieskovísk, z toho v Malackách 23, v Pezinku 21 a v Stupave 14 pieskovísk. Prítomnosť
vajíčok Toxocara sp. sme zistili len v mestách Pezinok a Stupava, pričom vajíčka škrkaviek
boli prítomné iba v troch pieskoviskách (6,8 %). V Malackách sme vajíčka

škrkaviek

nezistili ani v jednom pieskovisku. Vajíčka škrkaviek sme našli vo dvoch vzorkách trusu
nájdeného v pieskovisku v Pezinku, jedna vzorka trusu bola pozitívna v pieskovisku
v Stupave, kde sme tiež našli škrkavky priamo v piesku (Tab. 1)

Tab.1: Výskyt trusu a vajíčok Toxocara sp. v pieskoviskách

mesto

Množstvo

Prítomnosť

Nálezy

vyšetrených

trusu v

Toxocara sp. Toxocara sp.

pieskovisk

pieskoviskách

Abs.

Abs.

%

%

Nálezy

v truse

Pozitívne
Toxocara

v piesku

sp. spolu

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

%

Malacky 23

39,7

0

0

0

0

0

0

0

0

Pezinok 21

36,2

2

9,5

2

9,5

0

0

2

9,5

Stupava 14

24,1

1

7,1

1

7,1

1

7,1

2

14,2

Celkovo 58

100

3

5,1

3

5,1

1

1,7

4

6,8

Nasledujúce tabuľky 2. - 4. dokumentujú aktuálny stav premorenosti psov a mačiek
vajíčkami Toxocara sp. ale aj inými parazitmi. Vajíčka T. cati a T. canis sa vyskytovali vo
vzorkách trusu psov a mačiek s rovnakou frekvenciou, u 20,3 % mačiek a 21,8 % psov.
Vo vzorkách trusu psov a mačiek sme zistili najvyšší výskyt v Pezinku (u 25 %
mačiek, 24,3 % psov), v Malackách bolo infikovaných 12,5 % mačiek a 11,5 % psov.
V Stupave sme u vyšetrovaných mačiek škrkavky nezistili, pes bol pozitívny iba jeden.

Tab.2: Prevalencia Toxocara sp. u psov a mačiek
Pezinok
Stupava
Celkovo
Poč.vyš.
Poč.vyš.Pozitívne Pozitívne
Poč.vyš.Pozitívne Poč.vyš.Pozitívne
Abs.
Abs.
%
%
Abs
%
Abs. %
16 2
12,5 36 9
25 2 0
0
54
11 20,3
78 9
11,5 362 88
8 1
12,5 448 98 21,8
Malacky

Druh

Mačka
Pes
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24,3
Okrem vajíčok škrkaviek sme v truse mačiek zistili ďalších 6 druhov parazitov, u psov
až 13 iných druhov, pričom najčastejším parazitom u oboch druhov zvierat bola Giardia
intestinalis s rovnakou frekvenciou výskytu u zvierat v regióne Malacky i Pezinok.

V Stupave sme pre malý počet vyšetrených vzoriek trusu psov i mačiek nehodnotili.
Tab.3: Výskyt parazitov v truse mačiek
Mačka
lô
Celkovo vyšetrené
Celkovo pozitívne
Z toho:
Toxocara cati
Isospora felis
Isospora rivolta
Strongyloides spp.
Toxascaris leonina
Giardia intestinalis
Aelurostrongylus abstrusus

Celkovo
Abs. / ˇ%
54
100
35
64,8
11
6
6
1
1
7
4

20,3
11,1
11,1
1,8
1,8
12,9
7,4

Malacky
Pezinok
Stupava
Abs. / %
Abs. / %
Abs. / %
16 29,6
36 66,6
2
3,7
5 31,2
29 80,5
1
50
2
0
1
1
1
0
1

12,5
0
6,2
6,2
6,2
0
6,2

9
5
4
0
0
7
3

25
13,8
11,1
0
0
19,4
8,3

0
1
1
0
0
0
0

0
50
50
0
0
0
0

Tab.4: Výskyt parazitov v truse psov
Pes
Celkom vyšetrené
Celkom pozitívne
Z toho:
Toxocara canis
Toxascaris leonina
Isospora canis
Isospora neorivolta
Isospora ohioensis
Strongyloides spp.
Giardia intestinalis
Uncinaria stenocephala
Crenosoma vulpis
Ancylostoma caninum
Hammondia heydorni
Angiostrongylus vasorum
Demodex spp.
Trichuris vulpis

Celkovo
Abs. / ˇ% %
448
100
263
58,7
98
2
11
29
1
1
95
2
1
8
1
9
3
3

21,8
0,4
2,45
6,5
0,2
0,2
21,2
0,4
0,2
1,78
0,2
2
0,66
0,66

Malacky
Pezinok
Abs. /
% Abs. /
%
78
17,4
362
80,8
30
38,4
231
63,8
9
0
1
3
0
1
13
1
0
0
0
1
0
1

11,5
0
1,3
3,84
0
1,3
16,6
1,3
0
0
0
1,3
0
1,3

88
2
10
25
1
0
82
1
1
7
1
8
3
2

24,3
0,55
2,76
6,9
0,27
0
22,6
0,27
0,27
1,93
0,27
2,2
0,82
0,55

Stupava
Abs. / %
8 1,78
2
25
1 12,5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Séroprevalencia larválnej toxokarózy v zdravej populácii.
Séra 130 darcov sme vyšetrili v parazitologickom laboratóriu HPL, Ltd. v Bratislave.
IgG protilátky proti Toxocara spp. sme zistili až u 30-tich z nich tj. 23,1 %
Hraničné hladiny protilátok sme zaznamenali v 10 prípadoch, nízke a stredné hladiny
protilátok sme zistili u 16 darcov a vysoké hladiny protilátok sme zistili u 4 darcov krvi .
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Diskusia
Larválna toxokaróza je

významné ochorenie rozšírené v krajinách celého sveta.

Životný cyklus druhov rodu Toxocara sp. zahŕňa migráciu larvy v hostiteľskom organizme
(mäsožravce) a vnútromaternicového prenosu do plodu [6]. Klinicky sa ochorenie u ľudí
prezentuje vo dvoch formách, ako generalizované ochorenie s postihnutím rôznych orgánov
(larva migrans visceralis – VLM) a očnej forme (larva migrans ocularis – OLM). VLM sa
vyskytuje najmä u detí predškolského veku. Je preto pochopiteľné, že deti hrájúce sa v piesku
a sypkej pôde, ktoré sú častým a obľúbeným defekačným miestom pre mačky a psov, sú pre
zlozvyk koprofágie a geofágie najčastejšie vystavené možnej nákaze [2], preto sa viaceré
výskumy venujú tejto problematike aj na Slovensku a v iných krajinách [7,8]. V rámci
dodržania Všeobecne

záväzných

nariadení

museli mnohé mestá

zmodernizovať

a

zefektívniť údržbu mestských pieskovísk, a to zlepšenou starostlivosťou, ako je ročná výmena
piesku, zakrývanie pieskoviska plachtou na noc ako aj počas zimného obdobia, ohradením
časti ihriska a zabráneniu defekácií zvierat. Infekčné vajíčka sú rozširované najmä túlavými
psami a mačkami, ktoré sú mimo dosah veterinárnej starostlivosti. Podľa Kucharovej [9] je
rizikom pre človeka väčšina šteniat a psov mladších ako jeden rok, kategórie, ktoré sú
najpopulárnejšie medzi deťmi [9]. Autorka zistila podobnú prevalenciu škrkaviek u psov
(21,8%) a mačiek (20,3%) ako v našom súbore.
V našej práci sme sa zamerali na výskyt škraviek v životnom prostredí troch menších
miest v bratislavskom kraji a porovnávali s prevalenciou v Bratislave a ostatných mestách.
Antolová et al.[10] zistili vyšší výskyt škrkaviek v truse líšky obyčajnej (Vulpes vulpes)
žijúcej pri vidieckych sídlach (8,6 %) ako u zvierat z predmestských častí (5,6%). Na druhej
strane

u malých cicavcov žijúcich na predmestiach zistili vyššiu séropozitivitu anti-

toxokarových protilátok (10 %) ako u cicavcov na vidieku. (5,8%). V roku 2006 Totková et
al. [8] zistili v piatich častiach Bratislavy toxokarózu u 18,7% psov a Schlosserová v rokoch
2004-2006 [11] v troch častiach Bratislavy diagnostikovala škrkavky u 13,7 % psov a až
u 18,2 % mačiek. Nami zistená prevalencia škrkaviek u psoch (21,8%) a mačkách (20,3%) je
pomerne vysoká, keďže už 7 percentná premorenosť psov škrkavkami môže predstavovať pre
človeka zdravotné riziko[12]. Rozdiel vo výsledkoch medzi Bratislavou a troma menšími
mestami v tomto kraji môže súvisieť s tým, že vo väčších mestách ako je Bratislava vplyvom
podmienok chovu nemajú psy a mačky možnosť výbehu a lovenia drobných hlodavcov.
Zaujímavé i prekvapujúce výsledky sme zistili v pieskoviskách vyšetrovaných lokalít.
Keďže v Bratislave Totková et al. [8] i Schlosserová [11] zistili alarmujúco vysoké percento
pieskovísk kontaminovaných trusom (39,7%), my sme zistili vajíčka škrkaviek iba v troch
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pieskoviskách v Pezinku. V týchto pieskoviskách boli vajíčka prítomné v truse, vo vzorke
piesku sme našli vajíčka škrkaviek iba v Stupave v rodinnom dome. Vajíčka sme zistili aj
v truse, ktorý sa taktiež v tomto piesku nachádzal. Predpokladáme že to bolo spôsobené
kumuláciou veľkého množstva psov a mačiek na dvore rodinného domu, navyše štence zatiaľ
neboli odčervené. V Malackách sme vajíčka škrkaviek nezistili dokonca ani v jednom
pieskovisku. Celkový výsledok vyšetrovania pieskovísk vo všetkých mestách , ktoré sú pod
správou mestskej samosprávy je až prekvapivo vynikajúci (6,8%) v porovnaní so vzorkami
trusu psov a mačiek infikovanými škrkavkami Toxocara sp. (21,8%, 20,3%). Predpokladáme,
že je to spôsobené dôkladnou starostlivosťou o piesok nielen zo strany mesta - pravidelnou
výmenou piesku a výstavbou oplotení, ale aj údržbou pieskovísk so strany rodičov. Pretože
kontaminácia pieskovísk trusom bola všeobecne veľmi nízka a trus sme nenašli ani
v trávnatých plochách okolo pieskovísk, dá sa táto skutočnosť pripísať fungujúcej prevencii
kontaminácie týchto plôch zo strany chovateľov psov i mačiek, ktorí exkrementy z týchto
plôch odstraňujú.
Nemenej prekvapivý výsledok sme zaznamenali vo vyšetrovanej vzorke darcov krvi
ako reprezentantov dospelej zdravej populácie z oblasti západného Slovenska. Nami zistený
vysoký výskyt protilátok nekoreluje s údajmi o séroprevalencii toxokarózy v SR za posledné
roky 2007 a 2008 [13]. Táto situácia si zaslúži podrobnejšiu analýzu, ktorú by mali vykonať
kompetentné inštitúcie. Dá sa predpokladať súvis s nedostatkami v prevencii, či už
dodržiavaním osobnej hygieny, dodržiavaním odčervovacej disciplíny psov a mačiek alebo
rozšírením túlavých psov a mačiek v týchto oblastiach.

Záver
Larválna toxokaróza je jedno z najčastejších parazitárnych ochorení človeka, preto aj z
tohoto hľadiska si vyžaduje neustálu pozornosť[2]. V práci sme sa zamerali na komplexnejší
prehľad prevalencie toxokarózy v menších mestách v okolí Bratislavy a to v Malackách,
Pezinku a v Stupave. Napriek tomu, že pieskoviská v skúmaných mestách boli signifikantne
menej kontaminované ako v

hlavnom meste, je nutné aj v týchto mestách udržiavať

a zdokonaľovať systém prevencie larválnej toxokarózy, zabránením prístupu psov a mačiek
na detské ihriská. Ak to nie je možné, treba pravidelne meniť piesok v pieskoviskách,
prípadne ich zakrývať na noc. Psi a mačky by mali byť pravidelne odčervované, a ich
majitelia by mali okamžite odstrániť trus z verejných priestranstiev po defekácii. Deti, ako
najrizikovejšiu skupinu treba chrániť pred hraním sa v kontaminovanom prostredí, pestovať
hygienické návyky napríklad nedávať do úst rôzne predmety zo zeme, prípadne znečistené
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prsty. U dospelých doporučujeme dôkladné umývanie zeleniny a ovocia i rúk po práci v
pôdnych substrátoch [14].
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Výskyt krvných parazitov u vtáčích hostiteľov na západnom Slovensku.
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Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Mlynská dolina B-1, 842
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Úvod a formulácia cieľa
Druhy

Haemosporídie

(Sporozoa:

Heamosporida)

sú

skupinou

obligátnych

vnútrobunkových parazitov, vyskytujúcich sa u obojživelníkov, plazov, vtákov aj cicavcov.
Krvcicajúce dvojkrídlovce zohrávajú úlohu vektorov (prenášačov). U vtákov sa s najväčšou
frekvenciou vyskytujú druhy patriace do troch rodov krvných kokcídií: Leucocytozoon,
Haemoproteus a Plasmodium [1]. Okrem tejto skupiny boli u vtákov zistené aj ďalšie krvné

parazity z rodov Trypanosoma, Babesia, Atoxoplasma a Hepatozoon a tiež larválne štádia
hlístovcov (mikrofilárie), ale ich nález v rozteroch z periférnej krvi je pomerne zriedkavý [2].
Zo skupiny krvných parazitov sa v minulosti venovala pozornosť najmä pôvodcom
humánnej malárie, bežne rozšírenej v tropických krajinách. Vtáčie haemosporídie hrali
dôležitú úlohu len ako model pri štúdiu pôvodcov ľudských ochorení [3]. Dostupné údaje
z tejto problematiky sú založené prevažne na laboratórnom výskume domestikovaných
druhov, kým terénny výskum v tomto smere zaostáva. Štúdium je komplikované aj preto, že
parazitárne infekcie sa menia v závislosti od mnohých faktorov, akými sú napr. vek
a pohlavie hostiteľa, denzita vektorov, či environmentálne podmienky.
Výskumu vtáčích parazitov na území Slovenska sa doteraz venovala len veľmi malá,
nedostatočná pozornosť a výskum krvných parazitov u vtáčích hostiteľov je u nás iba
v začiatkoch.
Náš výskum sme zamerali na objasnenie týchto základných cieľov:
 miery zaparazitovania vtáčích druhov vybranými rodmi haemosporídií,
 porovnanie prevalencie krvných parazitov medzi rôznymi druhmi vtáčích hostiteľov.

Materiál a metódy
Odchyt jedincov vtáčích druhov prebiehal na viacerých lokalitách Slovenska.
Odchytené jedince boli označené ornitologickými krúžkami a bola im odobraná vzorka krvi
uchovaná v 96 % etanole a neskôr použitá na ďalšie spracovanie molekulárnymi metódami.
Na izoláciu DNA z krvi bola použitá metóda využívajúca kit SV Genomic Purification
System. Na určenie pohlavia neurčených jedincov sme použili PCR so špecifickými
primerami P2 a P8 alebo sex1 a sex2 [4], ktoré amplifikujú CHD-Z a CHD-W gény viazané
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na pohlavných chromozómoch. Na molekulárnu detekciu krvných parazitov sme použili PCR
prebiehajúcu v dvoch fázach: 1.) s iniciálnymi primerami HeamNF1 a Heam NR3; 2.) so
špecifickými primerami Heam F a Heam R2 pre parazity rodov Plasmodium spp.
a Haemoproteus spp., resp. Heam FL a Heam R2L pre Leucocytozoon spp [5].
Elektroforetické oddelenie PCR produktov prebiehalo na 2 % agarózovom géle obsahujúcom
etídium-bromid.

Výsledky a diskusia
Spracovali sme vzorky zo 149 jedincov hostiteľov, patriacich do 29 vtáčích druhov
odchytených na viacerých lokalitách západného Slovenska.
Nákazu aspoň jedným rodom parazita sme zaznamenali celkovo u 86 jedincov (57,7
%). U vtákov odchytených v zimnom období na území Bukovských vrchov bol výskyt
parazitov menej častý, zistený u 25 % vyšetrených jedincov [6]. Prevalencia druhmi rodov
Haemoproteus a Plasmodium dosahovala hodnotu 53,7 %, druhy rodu Leucocytozoon sme

zaznamenali u 24,8 % hostiteľských jedincov. Mnohonásobnú infekciu oboma skupinami
parazitov sme potvrdili u 31 jedincov (20,8 %).
Ani jeden druh parazitov nebol zistený v krvi druhov vtákov Phylloscopus collybita,
Regulus regulus a Scolopax rusticola, u týchto druhov sme však mali k dispozícii vzorku vždy

iba z jedného jedinca. Druhy vtákov Acrocephalus palustris, Aegithalos caudatus, Alcedo
atthis, Carduelis carduelis, C. chloris, Emberiza citrinella, Ficedula albicollis, Luscinia
megarhynchos, Streptopelia turtur, Sylvia communis a Sylvia borin boli infikované druhmi

rodu Plasmodium alebo Haemoproteus, ale výskyt druhov rodu Leucocytozoon u nich nebol
dokázaný.
Takmer polovica vzoriek pochádzala z druhov Falco tinnunculus, Parus major
a Sylvia atricapilla. U sokola myšiara bola zistená celková prevalencia 33,3 %, u ďalších
dvoch 60,0 a 66,7 %. Keďže vzorky sokolov pochádzali iba z mláďat, možno sa prikloniť k
predpokladu, že juvenilné jedince sú menej infikované ako adultné, aj keď porovnávanie
odlišných druhov nie je veľmi vhodné. Významne vyšší výskyt krvných parazitov
u dospelých jedincov než u juvenilných bol zistený aj u piatich druhov dravcov na území
Čiech [7].
Pohlavie hostiteľských jedincov sa neukázalo ako významný faktor ovplyvňujúci
výskyt krvných parazitov. Druhy rodov Haemoproteus a Plasmodium sa u oboch pohlaví
vyskytovali takmer s rovnakou prevalenciou (50,8 % u samcov, 53,3 % u samíc). Prevalencia
výskytu druhov rodu Leucocytozoon dosahovala u samcov vyššie hodnoty (27,1 %) ako
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u samíc (17,7 %). U sokola myšiara (Falco tinnunculus) vo Fínsku bol počas jedného z troch
rokov výskumu zistený významný rozdiel v infekcii jedincov rôznych pohlaví [8]. Samice
boli signifikantne viac infikované druhmi rodu Haemoproteus ako samce.

Záver
Z 29 vtáčích druhov zastúpených 149 jedincami sme výskyt druhov haemosporídií
zaznamenali pri 26 druhoch. Celková prevalencia dosahovala hodnotu 57,72 %, druhy rodov
Haemoproteus a Plasmodium sme zistili v 53,69 % vyšetrených jedincov, druhy rodu
Leucocytozoon sa vyskytoval s prevalenciou 24,83 %.
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Vývoj populačnej dynamiky lykožrúta smrekového v PR Fabova hoľa v rokoch 2006 až
2009 na podklade odchytov do feromónových lapačov
Pavel Mezei
Ústav ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, mezei@savzv.sk

Úvod a formulácia cieľa
Prírodná rezervácia (PR) Fabova hoľa sa nachádza v hrebeňovej časti masívu Fabovej
hole vo Veporských vrchoch v Slovenskom rudohorí. Fabova hoľa bola vyhlásená Výnosom
MK SSR č. 1160/1988-32 z 30. 6. 1988 za Štátnu prírodnú rezerváciu (ŠPR). Predmetom
ochrany podľa uvedeného výnosu je „ochrana prirodzených lesných spoločenstiev so
vzácnymi druhmi fauny a flóry, ako aj podhôľneho a vysočinového reliéfu Veporských
vrchov“[1]. PR je súčasťou Národného parku (NP) Muránska planina a súčasťou

navrhovaného územia európskeho významu SKUEV 0225 Muránska planina. Platí v nej piaty
stupeň ochrany v zmysle Zákona NR SR č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení
neskorších predpisov [2] .
V novembri 2004 vznikla v PR Fabova hoľa vetrová kalamita v objeme približne 7600
m3 drevnej hmoty a pri búrke z 23. na 24. augusta 2007 vznikla ďalšia kalamita približne
rovnakého rozsahu (7600 m3). Následne začala gradácia podkôrneho hmyzu v PR.
Cieľom tejto práce je vyhodnotiť vývoj populácie podkôrneho hmyzu na podklade
odchytov do feromónových lapačov v PR Fabova hoľa a v jej ochrannom pásme
uskutočnených v rokoch 2006 až 2009 so zameraním sa na lykožrúta smrekového (Ips
typographus) a na porovnanie priemerných celoročných odchytov v troch rôznych skupinách

lapačov v závislosti od ich pozície – v kalamite z roku 2004, v novootvorenej porastovej stene
(narušená porastová stena), a vo vetrom nenarušenej porastovej stene (slúžiacej zároveň ako
kontrolná plocha).

Materiál a metódy
Monitoring lykožrúta smrekového prebiehal na mieste kde boli lesné porasty PR
Fabova hoľa zasiahnuté veternou kalamitou z roku 2004 (kalamita z augusta r. 2007 bola vo
vzdialenosti asi 1,5 km od kalamity z novembra roku 2004).
Údaje

o populácii

podkôrneho

hmyzu

boli

počas

monitoringu

získavané

z feromónových lapačov typu Ecotrap, v roku 2006 boli používané aj lapače typu Theysohn.
Lapače boli vybavené selektívnym sitom, ktoré zabraňuje odchytu väčších druhov hmyzu.
Boli používané dva typy feromónových odparníkov na odchyt lykožrúta smrekového – IT
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Ecolure a Pheroprax. Rozmiestnenie feromónových lapačov, aplikácia feromónových
odparníkov ako aj odbery podkôrneho hmyzu boli uskutočňované podľa STN 48 2711 [3].
Lapače boli kontrolované v intervaloch 7 až 14 dní.
Lapače z ktorých sme spracovávali údaje pre náš výskum boli vybrané z pomedzi
lapačov umiestnených v línií tak, aby mohli byť zatriedené do jednej z nasledovných
kategórií: (1) okraj ležiacej kalamity, (2) narušená porastová stena (t.j. novootvorená
porastová stena nachádzajúca sa vedľa ležiacej kalamity – v teréne sa nachádza nad ležiacou
kalamitou) a (3) nenarušená porastová stena (porastová stena nenarušená vetrovou kalamitou)
– v teréne sa tieto lapače nachádzajú najnižšie a boli vzdialené asi 400 metrov od ležiacej
kalamity. A neboli v priamom kontakte s ležiacou kalamitou).
Odchyty podkôrneho hmyzu boli štatisticky vyhodnotené. Vyhodnocované boli
celoročné odchyty lykožrúta smrekového. Na porovnanie odchytov lykožrútov sme použili
jednofaktorovú analýzu variancie. Následne sme porovnali priemerné celoročné hodnoty
odchytov lykožrútov podľa pozície lapača post hoc testom (Fischerov LSD test), čo nám
umožnilo lepšie vyhodnotiť rozdiely medzi jednotlivými skupinami lapačov počas roka.

Výsledky a diskusia
Údaje o celoročných odchytoch lykožrúta smrekového sme podrobili jednofaktorovej
analýze variancie. Výsledky tejto analýzy môžeme vidieť v tabuľke 1.

Tab. 1: Výsledky jednofaktorovej analýzy variancie celoročných odchytov lykožrúta
smrekového do feromónových lapačov v rokoch 2006 až 2009.

Jednorozmerné testy významnosti
rok
F
p*
2006
6.5091
0.005301
2007
10.6198
0.000396
2008
42.7076
0.000000
2009
8.5276
0.001222
*štatisticky významné pri hladine p
< 0,05
V tabuľke 1 vidíme, že rozdiely medzi odchytmi do feromónových lapačov boli
v každom roku štatisticky významné. Údaje o odchytoch lykožrútov do feromónových
lapačov v závislosti od ich pozície sme následne testovali Fischerovým LSD testom po
jednotlivých rokoch (Obr. 1).
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Obr. 1: Celoročné priemerné odchyty lykožrúta smrekového v rokoch 2006 až 2009
s výsledkom Fischerovho LSD testu
Keďže veterná kalamita zasiahla Fabovu hoľu koncom roku 2004, o prvom roku
monitoringu lykožrúta smrekového (rok 2006) môžeme hovoriť ako o druhom roku vývoja
gradácie podkôrneho hmyzu (prvým bol rok 2005).
Počas celého obdobia monitoringu môžeme sledovať narastajúci trend odchytov
lykožrútov v narušenej porastovej stene. V ležiacej kalamite môžeme sledovať podobný trend
len do roku 2008, v roku 2009 už došlo k prvému poklesu odchytov lykožrútov.
V roku 2009 boli najväčšie priemerné odchyty lykožrútov zaznamenané na
nenarušenej porastovej stene, toto bolo však podľa nášho názoru vo veľkej miere zapríčinené
ťažbou a sústreďovaním dreva v bezprostrednej blízkosti bariéry feromónových lapačov
umiestnených pri nenarušenej porastovej stene. Toto tvrdenie potvrdzuje aj krivka vývoja
populácie lykožrúta smrekového v roku 2009, ktorú sme získali vypočítaním priemerných
odchytov lykožrúta smrekového po každej uskutočnenej kontrole lapačov. Krivku môžeme
vidieť na Obr. 2.
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Obr. 2: Vývoj populácie lykožrúta smrekového v PR Fabova hoľa v roku 2009
v závislosti od pozície lapača

Ako vidíme na Obr. 2, počas prvého rojenia boli priemerné odchyty lykožrúta
smrekového v nenarušenej porastovej stene len približne polovičné v porovnaní s odchytmi
v narušenej porastovej stene. V lete však už boli odchyty v nenarušenej porastovej stene
výrazne vyššie ako v narušenej porastovej stene. Tento zvýšený odchyt lykožrútov v letnom
období teda pripisujeme spomínanej ťažbe dreva (lykožrúty teda neboli „lákané“ porastovou
stenou, ale čerstvou drevnou hmotou nachádzajúcej sa v jej bezprostrednej blízkosti).
Podobný monitoring lykožrútov bol robený v Národnej prírodnej rezervácii (NPR)
Tichá dolina [4], kde bola sledovaná medziročná dynamika lykožrúta smrekového na
kalamitných plochách. Kalamita vznikla v tom istom období ako kalamita na Fabovej holi. Pri
výskume v Tichej doline boli použité nenavnadené lapače a umiestnené boli priamo
v porastoch v troch rôznych porastových štruktúrach (silno ovplyvnený, ovplyvnený
a neovplyvnený porast), kým výsledky našich zistení pochádzajú z porastových okrajov
s rôznou štruktúrou a použité boli navnadené feromónové lapače prevádzkované v bariérach.
V Tichej doline bol už v roku 2006 zaznamenaný najvyšší nálet v ovplyvnenom poraste, kým
na Fabovej holi bola narušená porastová stena najatraktívnejšia až v roku 2007. Na Fabovej
holi sa priemerné odchyty v nenarušenej porastovej stene a v ležiacej kalamite v roku 2006
takmer nelíšili, v roku 2007 bol medzi nimi už výrazné rozdiely. V Tichej doline boli odchyty
v neovplyvnenom a silno ovplyvnenom poraste v roku 2007 porovnateľné. Zaujímavý je tiež
výrazne vyšší odchyt lykožrútov v ovplyvnenom lese v Tichej doline oproti odchytom
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v ostatných porastových štruktúrach. Na Fabovej holi neboli rozdiely medzi odchytmi
v narušenej porastovej stene a v ležiacej kalamite také výrazné. Tieto rozdiely, ako už bolo
spomenuté vyššie, však mohli byť spôsobené odlišnou metodikou monitoringu lykožrútov,
alebo rozdielnou vzdialenosťou medzi spomínanými porastovým štruktúrami.
Vo Vysokých Tatrách bol porovnávaný aj vplyv manažmentu na premnoženie
podkôrneho hmyzu v rokoch 1993 až 1998 [5]. Z údajov o množstve napadnutého dreva
vyplynulo, že k poklesu populácie lykožrúta smrekového došlo v rokoch 1996 až 1997
(s prispením nepriaznivého počasia pre vývoj podkôrneho hmyzu), teda približne štyri roky
po začatí gradácie. Zaujímavé je, že k poklesu došlo aj na slovenskej, aj na poľskej strane
Tatier približne v tom istom období, pričom na Slovensku bol aplikovaný aktívny manažment
územia (t.j. používanie lapačov, lapákov a sanitárnej ťažby dreva), kým v Poľsku to bol
bezzásahový režim. Na Fabovej holi môžeme pozorovať prvý pokles priemerného odchytov
lykožrútov až v roku 2009 (teda piaty rok po vetrovej kalamite), aj to len v miestach kde sa
nachádza ležiaca kalamita. Priemerné odchyty tu klesli približne na úroveň z roku 2007. Aj
keby takýto trend odchytov v ležiacej kalamite pokračoval aj v budúcnosti, neznamená to, že
dochádza k utlmeniu gradácie lykožrúta na Fabovej holi.
Keďže lykožrút smrekový patrí k tzv. r-stratégom [6], jeho populácia po veternej
kalamite môže narastať veľmi rýchlo. Keď sú vetrom poškodené stromy už nevhodné pre jeho
vývoj kvôli ich usychaniu, môže dôjsť k náletu veľkého množstva lykožrútov aj na stojace,
zjavne zdravé stromy. Pokles odchytov lykožrútov v PR Fabova hoľa v ležiacej kalamite teda
nemusí nutne znamenať, že dochádza k utlmeniu gradácie, ale môže to byť skôr náznakom
toho, že lykožrúty sa presúvajú do iných častí PR, napr. do „novej“ kalamity z roku 2007.
Záver
V PR Fabova hoľa bola vetrom novootvorená porastová stena dva roky po veternej
kalamite menej atraktívna pre nálet lykožrúta smrekového, hoci sa jednalo už o druhý rok po
veternej kalamite. Narušená porastová stena sa stala najatraktívnejšou až v nasledujúcom roku
(v roku 2007).
Ležiaca kalamita mala stúpajúci trend odchytu lykožrútov až do štvrtého roku po
začatí gradácie podkôrneho hmyzu, prvý pokles nastal v roku 2009, teda päť rokov po
veternej kalamite.
Nenarušená porastová stena sa vyznačovala najmenšími odchytmi až do roku 2008,
v roku 2009 sa pod vysoký nárast priemerných celoročných odchytov lykožrútov podpísala
najmä ťažba dreva prebiehajúca v bezprostrednej blízkosti lapačov v letnom období.
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Reakcia kardiovaskulárneho systému potkanov na akútny stres meraná
rádiotelemetrickým systémom
Ľuboš Molčan, Anna Veselá, Michal Zeman
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra živočíšnej fyziológie a
etológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; lubos.molcan@centrum.sk

Úvod a formulácia cieľa
Stresová

odpoveď

prostredníctvom

aktivácie

zapríčiňuje

mnohé

fyziologické

a behaviorálne

hypotalamo-hypofyzárno-nadobličkovej

osi

zmeny

a sympato-

adrenomedulárneho systému (SAS). V dôsledku aktivácie SAS dochádza k nadmernej
stimulácii kardiovaskulárneho systému (KVS), ktorá môže viesť až k patologickým zmenám.
Je všeobecne akceptované, že nadmerný stres vedie ku vzniku viacerých civilizačných
ochorení [1] vrátane infarktu myorkadu a hypertenzie [2]. Rizikovým faktorom pre vznik
ochorení KVS môže byť aj interakcia práce na zmeny so stresovou reakciou. Udáva sa, že
pracovníci na zmeny môžu mať až o 40 % zvýšené riziko ochorení KVS oproti ľuďom
pracujúcim v normálnom režime [3]. Nie je jasné, ktoré z mnohých faktorov vyplývajúcich
z práce na zmeny sú zodpovedné za možné negatívne dôsledky, preto sú potrebné animálne
štúdie na identifikáciu kauzálnych súvislostí.
Rádiotelemetria je v súčasnosti považovaná za metódu „zlatého štandardu“ používaná
pri monitorovaní zmien tlaku krvi (TK), pulzovej frekvencie (PF) a behaviorálnych odpovedí
voľne pohyblivých zvierat [4, 5]. V našej predchádzajúcej práci [6] sme popísali princíp
metódy a jej validáciu na našom pracovisku.
Cieľom tejto štúdie bolo sledovať kinetiku a perzistenciu zmien KVS a lokomočnej
aktivity

(LA)

v odpovedi

na

dva

druhy

stresorov

u normotenzívnych

potkanov

s implantovanými rádiotelemetrickými senzormi počas dlhodobého monitorovania TK, PF
a LA v rôznych režimoch svetla a tmy.

Materiál a metódy
Na pokus sme použili 4 samice potkanov kmeňa Wistar z chovnej stanice Dobrá Voda
(Slovenská republika), ktoré mali na začiatku pokusu 12 mesiacov. 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
s intenzitou 150 lux s prístupom k potrave a vode ad libitum. Dvanásť týždňov boli potkany
vystavené režimu svetla simulujúceho prácu na zmeny s fázovým oneskorovaním svetlej fázy
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o 8 hodín každý druhý deň. Týždeň boli exponované kontrolnému svetelnému režimu
12L:12D a následne vystavené 5 týždňovému pôsobeniu konštantného svetla s intenzitou 150
lux. Experiment bol schválený Etickou komisiou na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave
a štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.
Na meranie KVS parametrov a LA sme použili telemetrický systém od Data Sciences
International Corporation (St. Paul, Minnesota, USA), ktorý ako jediný na svete dovoľuje
snímanie a zaznamenávanie vybraných parametrov na voľne pohyblivých zvieratách. Nami
použitý systém pozostával z implantovateľného transmitera, ktorý snímal zmeny vybraných
parametrov u zvieraťa. Signál bol následne posielaný na snímaciu podložku, na ktorej bola
uložená klietka so zvieraťom. Snímacia podložka konvertovala analógový signál do digitálnej
podoby a posielala ho do zbernej matice, kde dochádzalo ku kalibrácii meraných hodnôt,
ktoré boli následne posielané do počítača, kde boli on-line vizualizované a nahrávané na
pevný disk pomocou Dataquest A.R.T Gold 4.1 systému (DSI, USA). V našom experimente
sme použili transmiter na malé laboratórne zvieratá TA11PA-C40 (DSI St. Paul, Minessota,
USA) a dáta boli na pevný disk nahrávané v 10 sekundových intervaloch.
Potkany boli anestetizované intramuskulárnym podaním ketamínu (135 mg/kg;
CHASSOT AG, Švajčiarsko) a xylazínu (18 mg/kg; SPOFA, Praha, ČR) do zadných
končatín. Do 10 minút po podaní, po negatívnom reflexe na bolestivý podnet, bol otvorený
abdomen rezom v linea alba v dĺžke približne 5 cm. Opatrne bol odkrytý aortálny úsek od
bifurkácie až po renálne vetvenie. Sterilnou chirurgickou niťou bol pod renálnym vetvením
zastavený prietok krvi a následne bol do aorty zasunutý katéter transmitera TA11PA-C40,
kraniálne cez malý otvor blízko bifurkácie aorty. Punkcia bola prikrytá kúskom celulózovej
membrány (Cellulose Patch Kit – Small Animals; DSI, USA) a zalepená tkanivovým
lepidlom (3M Vetbond; DSI, USA), aby sa zabránilo krvácaniu. Povolením podviazania bol
obnovený prietok krvi. Telo transmitera, kde sa nachádza batéria, bolo následne prišité
nevstrebateľnou chirurgickou niťou k vnútornej stene brušného priestoru. Dva týždne po
zákroku boli zvieratá pripravené na merania.
Potkany boli chované individuálne v klietkach o rozmeroch 26,5 x 42,5 x 18 cm.
Klietka bola uložená na snímacej podložke, prijímači. Potkany boli vystavené pôsobeniu
akútnych stresorov počas svetlej fázy dňa. Merania TK a PF sme realizovali aj hodinu pred
a po pokuse a tieto merania slúžili ako individuálne kontroly pre pôsobenie stresora. Potkany
boli počas testov v osobitnej miestnosti bez prítomnosti človeka a sledované on-line pomocou
kamery a počítača umiestneného vo vedľajšej miestnosti.
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Experiment 1: Interakcia s iným potkanom. Test bol vykonaný v 9. týždni po
vystavení svetelnému režimu simulujúcemu prácu na zmenu s fázovým oneskorovaním
svetlej fázy dňa, dve hodiny pred začiatkom tmavej fázy (ZT 10). Do domovskej klietky
telemetricky meraného potkana bol po dobu 30 minút vložený ďalší nekanylovaný potkan
rovnakého pohlavia. Z klietky počas tejto doby bolo odstránené krmivo a voda. Počas testu
sme zaznamenávali správanie oboch zvierat web kamerou pripojenou k počítaču.
Experiment 2: Subkutánna injekcia noradrenalínu. Test bol vykonaný za svetla,
v poslednom týždni expozície zvierat konštantnému svetlu. Zvieratám bola subkutánne
aplikovaná hydrochloridová soľ noradrenalínu - arterenol (100 ug/kg; Calbiochem, USA).
Počas merania bolo merané zviera v domovskej klietke a malo voľný prístup k vode
a potrave.
Štatistické vyhodnotenie výsledkov bolo robené pomocou analýzy rozptylu s
opakovaním a LSD post hoc testom. Dáta sú udávané ako priemer ± stredná chyba priemeru
(SEM).

Výsledky a diskusia
Pri vložení nového potkana do klietky rezidentného zvieraťa s implantovaným
rádiotelemetrickým senzorom sme zaznamenali signifikantný nárast kardiovaskulárnych
parametrov a LA v prvých desiatich minútach interakcie (obr. 1a, 1b, 1c). Vzostup PF po 10
minútach merania predstavoval 40 % nárast v porovnaní s bazálnymi hodnotami za
normálnych podmienok (p < 0,0001), zatiaľ čo systolický a diastolický TK sa zvýšil o 20 %
(oba; p < 0,0001). Zaznamenali sme aj vysoko signifikantný nárast LA v porovnaní
s bazálnymi hodnotami (p < 0,0001). V ďalšom priebehu dochádzalo k zostupu zvýšených
hodnôt TK, PF a LA, čo je dôkazom habituácie zvierat na sociálne podmienky prostredia. Po
odobratí cudzieho potkana z klietky sme pri KVS parametroch pozorovali signifikantne vyššie
hodnoty ešte po 20 minútach, zatiaľ čo LA sa vrátila na pôvodnú úroveň po 10 minútach od
ukončenia testu. Údaje dokazujú, že pri vzájomnej interakcii nastala aktivácia sympatika, čo
viedlo k následnej rýchlej odpovedi KVS a vzostupu hladín TK a PF. Následne prudký nárast
TK bol kompenzovaný náhlym poklesom PF (obr. 2a). Taktiež zvýšenie TK a PF bolo
spôsobené výrazným zvýšením LA. Interakcia rezidentného potkana s cudzím potkanom ma
za následok signifikantnú stresovú odpoveď PF (p < 0,0001), systolického TK (p < 0,001),
diastolického TK (p < 0,001) a LA (p < 0,0001).
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Obr. 1: Porovnanie percentuálneho vzostupu a zostupu hodnôt tlaku krvi (A, D), pulzovej
frekvencie (B, E) a lokomočnej aktivity (C, F) potkanov pri interakcii s iným potkanom (A, B,
C) a po podaní noradrenalínu (Arterenol) (D, E, F). Rôzne písmena nad bodmi predstavujú
signifikanciu (p < 0,05).
Pre potkany, ako sociálne žijúce zvieratá, je dôležitá ich vzájomná interakcia, pri
absencii ktorej dochádza u potkanov k signifikantne mohutnejšej odpovedi na stresový
podnet, ako pri zvieratách umiestnených v klietkach po skupinách [7]. Existujú aj
intersexuálne rozdiely v reakcii na individuálny chov, pretože samice znášajú izoláciu horšie
a následne oveľa citlivejšie reagujú na stresové podnety. Naše výsledky sa zhodujú s meraním
odpovede rezidentných potkanov na stresory (výmena podstielky v klietke, SC injekcia
fyziologického roztoku, váženie, vaginálny výter) [8], pri ktorých bol vzostup PF o 120 až
200 bpm po dobu 60 a viac minút v závislosti od stresora.
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Obr. 2: Upravený originálny záznam rádiotelemetrického merania kardiovaskulárnych
parametrov kanylovaných zvierat po interakcii s iným potkanom (A) a po subkutánnom
podaní noradrenalínu (B). Šípky indikujú začiatok pôsobenia stresora. Modrá krivka
predstavuje pulzovú frekvenciu (os Y vpravo; bpm – beats per minute; údery za minútu). Os
X je časová (hodiny).
Po subkutánnom podaní hydrochlóridovej soli noradrenalínu (Arterenol), sme
pozorovali vysoko signifikantný vzostup hladín TK, PF a LA, pričom desať minút po podaní
farmaka bol vzostup systolického TK v porovnaní s hodnotami pred podaním o 25 % (p <
0,0001) vyšší. Systolický TK v čase stúpal, 20 minút po podaní dosahoval 135 %, (p <
0,0001), 30 minút 143 % (p < 0,0001) a 40 minút 147 % (p < 0,0001) pôvodných
hodnôt, potom sa ustálil (obr. 1). Po podaní farmaka sme pozorovali výrazný akútny vzostup
PF (obr. 2b), o 42 % (p < 0,0001), čo bolo pravdepodobne akútnym následkom účinku
noradrenalínu na α1 receptory hladkej svaloviny ciev a ich následnej vazokonstrikcie [9]. PF
následne začala klesať a pozorovali sme jej inverzný priebeh v porovnaní so systolickým TK
(obr. 1d, 1e, 2b), čo je v súlade s literárnymi údajmi [10]. Znižovanie PF je pravdepodobne
dôsledkom kompenzačných mechanizmov zvyšujúceho sa TK vyvolaného stimuláciou
baroreceptorov a inhibíciou sympatikovej aktivity v mozgových centrách pre riadenie
srdcovej činnosti a aktivácie parasympatika [11]. V dôsledku toho sme pozorovali nárast TK
po 20 minútach o 1/3 , zatiaľ čo u PF došlo k poklesu o 1/4 (p < 0,0001).
Vzostup spontánnej LA potkanov po podaní arterenolu bol podstatne nižší
v porovnaní s experimentom monitorujúcim sociálnu interakciu potkanov. Signifikantný
nárast LA potkanov po podaní arterenolu mohol byť spôsobený aj zvýšenou koncentráciou
syntetického noradrenalínu v rôznych centrách mozgu, predovšetkým talamu a mozgovom
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kmeni, čo je spájané aj so zvýšenou spontánnou LA [12]. Injekčné podanie syntetického
noradrenalínu malo za následok signifikantné zvýšenie PF (p < 0,0001), systolického TK (p <
0,0001) a LA (p < 0,0001).

Záver
V našej práci sme validovali systém telemetrického merania TK, PF a LA potkanov
sledovaných individuálne v kontrolovaných podmienkach prostredia. Zistili sme špecifickú
odpoveď všetkých sledovaných ukazovateľov na stres vyvolaný cudzím zvieraťom a na
injekčnú aplikáciu vo vode rozpustného analógu noradrenalínu. Reakcia systolického TK na
podanie farmaka bola výraznejšia ako na sociálny stres a môže slúžiť ako referenčný stimul
pri štúdiu odpovedateľnosti kardiovaskulárneho systému po vystavení zvierat rôznym
svetelným podmienkam prostredia v ďalších experimentoch.
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Stav chrupu včasnostredovekej populácie z pohrebiska Gáň
(okr. Galanta, 9. - 10. stor. n. l.)
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Úvod a formulácia cieľa
Zuby, ako súčasť kostry, sú najviac odolné voči tafonomickým vplyvom a preto sa
zvyčajne najdlhšie a najlepšie zachovávajú. Z analýzy chrupu môžeme získať poznatky
o spôsobe výživy, životných podmienkach historických populácií, ale aj čas, kedy bolo dieťa
odstavené, a pod. Môžeme sledovať patologické zmeny chrupu, ochorenia okolitých kostných
tkanív, zisťovať súvislosti so spôsobom stravovania.
Cieľom práce bolo zhodnotiť kazivosť chrupu včasnostredovekej populácie
z pohrebiska Gáň. Sledovali sme frekvenciu kazivosti (F-CE), intenzitu kazivosti (I-CE),
lokalizáciu kazov na zubných plôškach a zápalové zmeny alveol. V predloženej štúdii sme sa
zamerali na hodnotenie kazivosti zubov jedincov s trvalým chrupom.

Materiál a metódy
Včasnostredoveké pohrebisko Gáň leží na južnom Slovensku v okrese Galanta. Na
základe hrobovej výbavy je datované do 9. – 10. stor. n. l. Odkrytých bolo 37 hrobov
s pozostatkami 37 jedincov. Pohlavie a vek jedincov stanovili Piačková (2010) [1] a Tonková
et al. (2010) [2]. Stav chrupu sme hodnotili u 18 jedincov s trvalou dentíciou. Rozdelenie
jedincov podľa pohlavia a veku je uvedené v tab. 1.
Tab. 1: Počet vyšetrených jedincov
Spolu
Muži

9

Juvenis
15 - 20 r.
-

Adultus
20 - 40 r.
2

Maturus
40 - 60 r.
4

Senilis
nad 60 r.
3

Ženy

7

1

3

3

-

Neurčení

2

2

-

-

-

Spolu

18

3

5

7

3

Stav chrupu sme hodnotili vizuálne s pomocou stomatologickej sondy. Všetky zistené
hodnoty sme zapisovali do záznamových kariet na hodnotenie zdravotného stavu chrupu [3,
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4]. Na základe vyšetrení sme hodnotili zachovanosť alveol pomocou komparatívneho
alveolárneho indexu (CAI). Tento index udáva pomer počtu vyšetrených alveol k ideálnemu
počtu alveol. Ďalej sme sledovali zachovanosť zubov pomocou komparatívneho dentálneho
indexu (CDI), ktorý dáva do pomeru počet vyšetrených zubov k ideálnemu počtu zubov [5].
Ukazovateľom kazivosti je frekvencia kazivosti (F-CE) a intenzita kazivosti (I-CE). F-CE
udáva percento jedincov postihnutých kazom, I-CE je súčtom frekvencie kariéznych zubov
(%C) a frekvencie intravitálnych strát (zubov vypadnutých počas života, %E) [3].

Výsledky a diskusia
Celkovo sa u 18 vyšetrených jedincov zachovalo 512 alveol, komparatívny alveolárny
index (CAI) dosiahol hodnotu 88,9. U deviatich mužov sa zachovalo 273 alveol (CAI = 94,8).
U siedmich žien sa zachovalo 207 alveol (CAI = 92,4). U dvoch jedincov neurčeného
pohlavia sa zachovalo 32 alveol (CAI = 50,0).
Zachovaných zubov bolo spolu 329, index zachovanosti zubov (CDI) je 57,1.
U mužov bolo zachovaných 169 zubov (CDI = 58,7), u žien 137 zubov (CDI = 61,2) a
u neurčených jedincov 23 zachovaných zubov (CDI = 35,9, tab. 2).
Tab. 2: Počet zachovaných alveol a zubov
Juvenis Adultus Maturus Senilis
15 - 20 20 - 40 40 - 60 nad 60
r.
r.
r.
r.
512
64
160
205
83
Počet alveol
88,9
66,7
100,0
91,5
86,5
CAI
Muži
273
64
126
83
CAI
94,8
100,0
98,0
86,5
Ženy
207
32
96
79
92,4
100,0
100,0
82,0
CAI
Neurčení
32
32
CAI
50,0
50,0
329
51
141
102
35
Počet zubov
57,1
53,1
88,1
45,6
36,5
CDI
Muži
169
60
74
35
CDI
58,7
94,0
58,0
36,0
Ženy
137
28
81
28
CDI
61,2
88,0
84,0
29,0
Neurčení
23
23
CDI
35,9
36,0
CAI – komparatívny alveolárny index, CDI – komparatívny dentálny index
Spolu
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U 14 jedincov bol zaznamenaný zubný kaz alebo intravitálna strata, frekvencia
kazivosti (F-CE) v celom súbore bola 77,8. U mužov bolo zistených osem (F-CE = 88,9)
a u žien šesť postihnutých chrupov (F-CE = 85,7). V skupine s neurčeným pohlavím mali
všetci jedinci intaktný chrup(tab. 3). Pravdepodobne to je spôsobené mladým vekom u týchto
jedincov (do 20 rokov), pretože frekvencia kazivosti má stúpajúcu tendenciu so zvyšujúcim sa
vekom [6].
Z celkového počtu 329 zubov bolo 66 postihnutých kazom, frekvencia kariéznych
zubov (%C) predstavuje 20,1. U mužov bolo pozorovaných 44 kariéznych zubov (%C =
26,0), u žien 22 kariéznych zubov (%C = 16,1). V skupine jedincov s neurčeným pohlavím sa
nenachádzal žiaden kaz. Zubov vypadnutých počas života bolo celkovo 101, frekvencia
intravitálnych strát (%E) sa rovná 19,7. Muži vykazovali 65 intravitálnych strát (%E = 27,4),
ženy 36 intravitálnych strát (%E = 17,4). U jedincov neurčeného pohlavia nebola
zaznamenaná žiadna intravitálna strata. Intenzita kazivosti (I-CE), ktorá predstavuje súčet %C
a %E, sa rovná 39,8. U mužov je intenzita kazivosti najvyššia (I-CE = 53,4), u žien je hodnota
nižšia (I-CE = 33,5). U jedincov neurčeného pohlavia nebol pozorovaný žiaden kaz ani
intravitálna strata, I-CE je teda rovná nule (tab. 3).
Intaktný chrup mali štyria jedinci (22,2 %), pričom je možné pozorovať klesajúcu
tendenciu jeho výskytu so vzrastajúcim vekom [6]. V skupine juvenis (15 - 20 rokov) intaktný
chrup predstavoval 66,7 % a v skupine senilis (nad 60 rokov) sa intaktný chrup nenachádzal
vôbec (0 %).
Tab. 3: Prehľad počtu jedincov s intaktným chrupom, hodnoty F-CE a I-CE

Intaktný chrup
(n)
%
Kariézny chrup
(n)
F-CE
Kariézne zuby
a IV
I-CE
n – počet jedincov, IV

Spolu

Muži

Ženy

Neurčení

4
22,2

1
11,1

1
14,3

2
100,0

14
77,8

8
88,9

6
85,7

0
0,0

167
39,8

109
53,4

58
33,5

0
0,0

– intravitálne straty, F-CE – frekvencia kazivosti, I-CE – intenzita

kazivosti

Záver
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Skúmaný súbor tvorilo 18 jedincov, u ktorých bolo vyšetrených 512 alveol a 329
zubov. 66 zubov bolo postihnutých zubným kazom, teda frekvencia kariéznych zubov (%C)
pre daný súbor predstavuje 20,1. Zubov vypadnutých počas života bolo celkovo 101,
frekvencia intravitálnych strát (%E) je 19,7. Intenzita kazivosti (I-CE) bola celkovo 39,8. U
14 jedincov bol prítomný zubný kaz alebo intravitálna strata, frekvencia kazivosti (F-CE)
v celom súbore bola 77,8. U štyroch jedincoch (22,2 %) bol zaznamenaný intaktný chrup.
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Roman Moravčík1, Elena Kováčová1, Andrej Boháč2, Michal Zeman1
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, 1Katedra živočíšnej fyziológie
a etológie,2Katedra organickej chémie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko;
roman@j.imafex.sk

Úvod a formulácia cieľa
Angiogenéza je komplexný proces vzniku nových ciev, ktoré sa tvoria z preexistujúcej vaskulatúry. Uplatňuje sa počas fyziologických aj patologických procesov
v organizme. Má mimoriadny význam pri normálnom vývoji embrya, hojení rán, zrastaní
zlomenín či počas menštruačného cyklu v endometiru a ováriach. Vznik nových ciev je
taktiež úzko spätý s patologickými procesmi, ako je vznik nádorových ochorení, reumatickej
artritídy, aterosklerózy, endometriózy či rôznych retinopatií [1]. Vzhľadom na veľký význam
angiogenézy v progresii nádorových ochorení, kladie sa značný dôraz na štúdium jej
mechanizmov a vývoj účinných antiangiogénnych látok.
Rast nádoru si vyžaduje enormný prísun živín a kyslíka, čo vedie k neustálemu
formovaniu nových ciev. Preto sa už dávnejšie predpokladalo, že inhibícia angiogenézy môže
byť efektívnou stratégiou liečby nádorových ochorení [2]. V súčasnosti sa používa na liečbu
nádorov niekoľko antiangiogénnych látok. Prvou klinicky používanou látkou bola ľudská
monoklonálna protilátka proti vaskulárnemu endotelovému faktoru (VEGF) Avastin
(bevacizumab), ktorá bola schválená v USA v roku 2004. O rok neskôr bola schválená prvá
nízkomolekulová látka, ktorá interferuje s mechanizmom účinku VEGF (Nexavar) a v roku
2006 Sutent (sunitinib) [3]. Skutočnosť, že nádorová angiogenéza môže slúžiť ako cieľ liečby
nádorových ochorení je podporovaná množstvom klinických testov a veľkým úsilím
vedeckých skupín a farmaceutických spoločností vyvíjať antiangiogénne účinné látky [4].
Angiogenéza je proces striktne regulovaný endogénnymi aktivátormi a inhibítormi.
Poznáme vyše 30 aktivátorov a viac ako 30 inhibítorov angiogenézy. Medzi najvýznamnejšie
a najviac preskúmané aktivátory patrí VEGF [3], proti ktorému je namierená väčšina
antiangiogénnych látok či už ide o rekombinantné monoklonálne protilátky alebo
o nízkomolekulové inhibítory tyrozínkinázovej aktivity VEGF receptorov (VEGFR) [5].
Vývin

nových

efektívnejších

antiangiogeník

je

podmienený

vypracovaním

adekvátnych metód hodnotenia ich účinku. Preto bolo cieľom našej práce zavedenie izolácie a
kultivácie endotelových buniek ľudského pupočníka, optimalizácia podmienok ich kultivácie
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a kvantifikácia parametrov proliferácie, migrácie a schopnosti ich prežívania po pôsobení
antiangiogénnych látok.

Materiál a metódy
V experimentoch sme používali endotelové bunky izolované z ciev ľudských
pupočníkov, ktoré nám v rámci spolupráce poskytla firma Eurocord Bratislava.
Endotelové bunky (Human Umbilical Vein Endothelial Cells, HUVEC) sme izolovali
z ľudských pupočníkov v sterilnom boxe natrávením umbilikálnej vény roztokom kolagenázy
modifikovanou metódou podľa Jaffe a kol. [6]. Pupočník sme po vybratí z transportného
média (fosfátmi tlmený fyziologický roztok pH 7,2 (PBS), 0,011 M glukóza a antibiotiká)
premyli v PBS a zbavili koagulátov. Následne sme jeden koniec pupočníka uzavreli svorkou,
vénu pomocou injekčnej striekačky naplnili kolagenázou NB 4 (7 mg/ml; Serva, Nemecko),
uzavreli aj druhý koniec pupočníka a inkubovali v termostate (20 minút pri teplote 37°C). Po
uplynutí inkubačného času sme kolagenázu vytlačili z vény a pupočník ešte 2x prepláchli v
20-30 ml PBS. Získané roztoky sa zmiešali a centrifugovali 10 minút pri 1500 ot./min. a 4°C.
Bunky sa následne resuspendovali v kompletnom ECGM (Endothelial Cell Growth Medium)
a pestovali v kultivačných fľašiach až do dosiahnutia konfluentnej monovrstvy (5-6 dní).
Médium sme vymenili po 24 hodinách a potom každé 2-3 dni. Kultivácia prebiehala
v termostate (Heraeus, Nemecko) so zvlhčenou atmosférou obsahujúcou 5% CO2 a teplotou
37°C.
Konfluentnú monovrstvu prvej pasáže sme rozrušili suchou trypsinizáciou (riedenie
trypsínu v PBS 1:10). Uvoľnené bunky sme centrifugovali, resuspendovali v zmrazovacom
médiu (Dulbecco´s Modified Eagle Medium (DMEM) so 40% obsahom inaktivovaného
teľacieho séra (ITS) a 12% obsahom dimetylsulfoxidu (DMSO)) a uskladnili pri tepote -76°C,
alebo resupendovali v kompletnom ECGM a bunky 3-7 pasáže použili na ďalšie experimenty.
Počas pokusov sme používali komerčne dostupné médiá ECGM, ECM (Endothelial
Cell Medium) a DMEM. Kompletné endotelové médium ECGM so suplementami
(Supplementmix) sme zakúpili od firmy PromoCell (Nemecko). DMEM a ECM bolo
zakúpené od spoločnosti PAA Laboratories (Rakúsko). K týmto dvom médiám sme pridávali
2-10% ITS alebo inaktivované ľudské sérum (ĽS), 20 ng/ml VEGF (Sigma-Aldrich, USA)
a suplementy podľa odporúčania výrobcu (PAA Laboratories). Ku všetkým médiám sme
pridávali antibiotiká: gentamicín (5 µg/ml), penicilín (100 U/ml) a streptomycín (100 µg/ml).
Sutent (Sunitinib malát, SU11248; Pfizer) je multikinázový inhibítor, ktorý má
antiangiogénne a protinádorové vlastnosti, vďaka selektívnej inhibícii receptorov VEGFR-1,
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VEGFR-2, VEGFR-3. V in vitro štúdiách Sutent inhibuje VEGF závislú mitogénnu odpoveď
HUVEC buniek, zabraňuje ich migrácii a zoslabuje formovanie kapiláram podobných
štruktúr. Počas in vivo experimentov Sutent znižuje hustotu kapilár na modeli vaskulárneho
okna (vascular-window model), zabraňuje novotvorbe ciev a tlmí tvorbu metastáz na
Lewisovom modeli pľúcneho karcinómu [5]. Sutent, klinicky schválené antiangiogénne
liečivo, v riedeniach 10-6,10-7,10-8,10-9 sme použili ako pozitívnu kontrolu v procese
optimalizácie kultivačných podmienok.
MTT test je metóda merania aktivity mitochondrií, ktorá slúži na zisťovanie počtu
živých buniek v bunkovej kultúre. Aktívne mitochondrie živých buniek konvertujú žltý
substrát 3-(4,5-dimetyltiazol-2-yl)-2,5-difenyltetrazolium bromid (MTT) na modrý formazán.
Táto kolorimetrická zmena môže byť kvantifikovaná spektrofotometricky a korelovaná
s množstvom živých buniek [7].
Viabilitu buniek v suspenzii sme testovali farbením trypánovou modrou (0,4% roztok)
a zistili ich počet v Bürkerovej kmôrke. Následne sme bunky (50 000 buniek/ml)
resuspendovali v kultivačnom médiu a pipetovali 100 µl suspenzie do každej jamky 96jamkovej platničky (TPP, Švajčiarsko). Na vyrastenú monovrstvu sme pridali rôzne
koncentrácie testovanej látky v kultivačnom médiu s VEGF. Po 24 hodinovej inkubácii
a odstránení média sme k bunkám pridali 100 µl MTT riedeného v médiu v pomere 1:10
(zásobný roztok 5 mg/ml). Na zastavenie reakcie, po 4 hodinovej inkubácii v termostate
a odstránení média, sme do každej jamky pipetovali 100 µl 10% roztoku SDS (dodecyl sulfát
sodný; MP Biomedicals, Francúzsko) a inkubovali 10 minút pri laboratórnej teplote.
Kolorimetrickú zmenu sme zmerali spektrofotometricky na ELISA readeri ELx800™ (BioTek Instruments, USA) pri vlnovej dĺžke 562 nm. Získané hodnoty absorbancií sme prepočítli
na % živých buniek, ktoré sa porovnávali s kontrolou. Kontrolu predstavovali bunky
inkubované bez testovanej látky v prítomnosti VEGF.
Migračná a proliferačná aktivita HUVEC buniek sa testovala sledovaním obnovy
porušenej konfluentnej monovrstvy buniek podľa Martinez-Poveda a kol. [8]. Suspenziu
endotelových buniek sme inkubovali na 24-jamkových platničkách (TPP) po 500 µl v každej
jamke (40 000 buniek/ml) a nechali vyrásť do konfluencie (4-5 dní). Konfluentnú monovrstvu
sme porušili sterilnou špičkou pipety. Po odstránení kultivačného média sme k bunkám
premytým v PBS pridali médium s rastovým faktorom v prítomnosti alebo absencii testovanej
látky v rôznych koncentráciách. Poškodenú monovrstvu sme pozorovali invertovaným
optickým mikroskopom Olympus IMT 2 (Olympus, Japonsko) a odfotografovali kamerou
Moticam 1000 (Motic Incorporation, Hong Kong) v časových intervaloch 0, 3, 6, 9 a 24
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hodín. Sledovali sme obnovu poškodenej konfluentnej monovrstvy s rastúcim časovým
intervalom v závislosti od koncentrácie sledovanej látky. Získané fotografie sme vyhodnotili
v programe Motic Images Plus 2.0 ML (Motic incorporation) a štatisticky spracovali na
základe troch rovnocenných opakovaní experimentu.

Výsledky a diskusia
Intenzita zarastania poškodenej monovrstvy endotelových buniek je znázornená na
obr.1 a 2. Z obrázkov je zrejmé, že proces, ktorý odráža proliferáciu a migráciu buniek
prebieha veľmi intenzívne. V prítomnosti DMEM s 10% ITS (obr.1) bola poškodená
monovrstva pri riedení Sutentu 10-6 po 9 hodinách zarastená v priemere na 80% (obr.3B), kým
v ECM s 10% ĽS (obr.2) bola intenzita zarastania priemerne 90%. Aj napriek tejto odlišnosti
sme v intenzite zarastania nezistili podstatné rozdiely závislé od kvality použitého média.
Niektorí autori používajú na kultiváciu HUVEC buniek 20% ĽS [9], pričom v našich
pokusoch sme rozdiel medzi ĽS a ITS nepozorovali.

Obr.1: Intenzita zarastania poškodenej monovrstvy endotelových buniek kultivovaných
v DMEM so suplementami, 10% ITS, 20 ng/ml VEGF a Sutentom v koncentráciách od 10-6
po 10-9.
Pridanie antiangiogenika Sutentu do média neviedlo k očakávanej inhibícii
proliferácie a migrácie HUVEC buniek (obr.3). Predpokladáme, že obsah suplementov, ako aj
ďalších proangiogénnych látok v médiu bol tak vysoký, že zabránil účinkom Sutentu. Podľa
niektorých autorov stúpa proliferácia HUVEC buniek po pridaní suplementov až dvojnásobne
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[10]. Pri koncentráci menšej ako 10-5 sme pozorovali priamy toxický účinok Sutentu, čo
podporuje aj práca Mendel a kol. [11], v ktorej autori pozorovali apoptický účinok Sutentu na
HUVEC bunky pri koncentrácii >50 ng/ml. Zo získaných výsledkov vyplýva, že tieto
koncentrácie preto nie sú vhodné na štúdium jeho antiangiogénných vlastností.
V MTT teste sme nezaznamenali zníženie viability endotelových buniek v dôsledku
pôsobenia Sutentu v koncentráciách 10-6 až 10-9.
Počas ďalších experimentov budeme optimalizovať podmienky kultivácie buniek,
ktoré ešte zabezpečia prežívania buniek, ale dovolia manifestáciu antiangiogénnych účinkov
Sutentu a novo syntetizovaných potenciálnych antiangiogénne účinných látok.

Obr.2: Intenzita zarastania poškodenej monovrstvy endotelových buniek
kultivovaných v ECM so suplementami, 10% ĽS, 20 ng/ml VEGF a Sutentom
v koncentráciách od 10-6 po 10-9.

A

B

C

Obr.3: Migrácia a proliferácia HUVEC buniek v prítomnosti DMEM doplneného 10% ITS,
20 ng VEGF a suplementami. Poškodená monovrstva v čase 0 hodín (A); zarastajúca
monovrstva po 9 hodín (B); kompletne vyrastená monovrstva po 24 hodinách (C). Vzorky
boli pozorované optickým mikroskopom Olympus IMT 2 pri zväčšení PH (4x).
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Záver
V našej práci sme úspešne zaviedli izoláciu a kultiváciu HUVEC buniek. V ďalšej
etape sa optimalizáciou experimentálnych podmienok pokúsime vytvoriť testovací systém na
hodnotenie

účinnosti

antiangiogénnych

látok

syntetizovaných

s cieľom

inhibície

proangiogénneho účinku VEGF.
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Úvod a formulácia cieľa
Morfologická variabilita organizmov je do veľkej miery odpoveďou na premenlivé
podmienky prostredia. Je preto jednou z hlavných vlastností typických pre úspešné invázne
druhy, ktoré tak môžu efektívne prispôsobovať tvar tela na základe environmentálnych
podmienok novoosídlených habitatov [1, 2, 3]. Jedným z inváznych druhov rýb je sumček
čierny Ameiurus melas, s pôvodným výskytom v Severnej Amerike, ktorý bol do Európy
introdukovaný na prelome 19. a 20. storočia a postupne sa rozšíril do mnohých krajín [4]. Na
základe značnej flexibility jeho životných prejavov [5, 6] možno predpokladať veľký
potenciál tohto druhu prenikať do nových oblastí a zakladať životaschopné a stabilné invázne
populácie. Informácie o morfologickej variabilite však doposiaľ pochádzajú len zo slovenskej
populácie [7]. Cieľom tohto výskumu preto bolo priniesť prvé poznatky týkajúce sa
morfologickej variability a fenotypovej plasticity sumčeka čierneho v rámci Európy, pričom
analyzované a porovnávané boli tri ďalšie invázne populácie (anglická, francúzska
a talianska).

Materiál a metódy
Materiál z anglickej populácie sumčeka čierneho (n = 163) bol zbieraný na lokalite
Tom´s Pond v grófstve Essex (51°42´26´´ N, 0°10´58´´ E), francúzske jedince (n = 93)
pochádzajú z lokality Brière Marsh v povodí rieky Loire (47°22´ N, 2°11´ W) a talianske
jedince sumčeka čierneho (n = 342) z jazera Trasimeno, nachádzajúceho sa v regióne Umbria
v strednom Taliansku (43°05´21´´ N, 12°09´18´´ E).
Materiál bol bezprostredne po nazbieraní zamrazený a všetky jedince boli
fotografované digitálnym fotoaparátom z laterálnej a dorzálnej strany. Bolo meraných 32
morfometrických znakov (Obr. 1), vrátane dĺžky tela (standard length, SL) a dĺžky tela za
použitia počítačového softvéru Impor 2.31E. Trojnásobná regresná analýza bola použitá na
testovanie nultej 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, lineárna lomená
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regresia). Na základe F-testu [8] bol zvolený model, ktorý najlepšie zodpovedal rastovej
premenlivosti daného morfometrického znaku. Na základe výskytu zlomových bodov
v prípade izometrického vývinu s náhlou zmenou bol identifikovaný saltatorický charakter v
ontogenéze. Niektoré uvádzané výsledky (proporčné údaje) boli porovnávané aj so
slovenskou populáciou sumčeka čierneho [7].
Výsledky a diskusia
Dĺžka tela sumčeka čierneho sa v jednotlivých populáciách pohybovala v rozmedzí
60,2 – 193,7 mm (Anglicko), 49,1 – 200,7 mm (Francúzsko) a 29,4 – 229,3 mm (Taliansko).
V niektorých morfometrických znakoch bola zistená pomerne značná variabilita, pričom
rozdiely narastali spolu s narastajúcou dĺžkou tela. Najodlišnejší fenotyp bol zistený u
talianskej populácie, pričom títo jedinci mali v porovnaní s jedincami z ostatných populácií
proporčne dlhšiu a užšiu hlavu, menší priemer oka, menšie chvostové steblo a menšiu
chvostovú plutvu.

Obr. 1: Jednotlivé morfometrické znaky sumčeka čierneho (a – laterálny pohľad, b –
dorzálny pohľad).
Rozdiely medzi populáciami sa prejavili aj vo vývine jednotlivých morfometrických
znakov (Tab. 1). Vo francúzskej populácii sa najčastejšie zo všetkých populácií (v 22
morfometrických znakoch) prejavoval izometrický vývin. Najviac zlomových bodov (13)
bolo zistených v slovenskej populácii [7], kým napríklad vo francúzskej populácii bol
zlomový bod len jeden. Variabilita sa navyše prejavila aj v zastúpení zlomových bodov
jednotlivých morfometrických znakov – znaky medzi populáciami sa nezhodovali a zlomové
body každej populácie spravidla prislúchali inému znaku. Výnimkou boli len tri zhodné znaky
medzi slovenskou a anglickou populáciou (vzdialenosť medzi dorzálnou a análnou plutvou,
dĺžka chvostového stebla, výška chvostového stebla) a jeden zhodný znak medzi slovenskou
a francúzskou populáciou (predorzálna vzdialenosť).
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Tab. 1: Vývin jednotlivých morfometrických znakov v inváznych európskych populáciách
sumčeka čierneho (pre porovnanie sú uvedené aj údaje zo slovenskej populácie [7]).

Anglicko
Francúzsko
Taliansko
Slovensko

Izometrický

Alometrický

17
22
12
10

7
7
15
7

Izometrický
s náhlou zmenou
6
1
3
13

Zlomové body sa vo všetkých skúmaných populáciách vyskytovali až v neskorších
štádiách ontogenézy (Obr. 2). Z toho vyplýva, že v raných štádiách ontogenézy k významným
proporčným zmenám tvaru tela nedochádza a sumček čierny dosahuje definitívny fenotyp už
pri malej dĺžke tela. Tento jav sa preukázal už aj pri podrobnej štúdii morfometrickej
variability slovenskej populácie sumčeka čierneho [7]. Naviac je zrejmé, že niektoré zmeny
tvaru tela môžu byť málo významné, prípadne môžu mať len sezónny charakter (napr. zmeny
tvaru tela samíc počas reprodukčného obdobia), keďže u adultných jedincov k výraznejším
funkčným zmenám daných znakov pravdepodobne nedochádza.

Obr. 2: Rozmiestnenie zlomových bodov počas ontogenézy v štyroch európskych
populáciách sumčeka čierneho (a – Anglicko, b– Francúzsko, c– Taliansko, d - Slovensko); os
x – SL, os y – číslo morfometrického znaku.
Záver
Z predbežných analýz možno predpokladať, že sumček čierny je druh s výraznou
morfologickou variabilitou, ktorá sa prejavuje rozdielnou morfológiou populácií obývajúcich
odlišné habitaty. Toto tvrdenie je v súlade s našimi predchádzajúcimi výsledkami, ktoré
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dokazujú výraznú flexibilitu životných prejavov sumčeka čierneho a teda aj jeho značný
invázny potenciál. Presnejší pohľad na morfologickú plasticitu tohto druhu prinesie
geometrická analýza, ktorej budú podrobené všetky skúmané invázne populácie.
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Úvod a formulácia cieľa
Sumček čierny Ameiurus melas s pôvodným výskytom v Severnej Amerike, sa po
introdukcii do Európy na prelome 19. a 20. storočia rýchlo rozšíril do viacerých krajín [1, 2].
Jedným z vhodných nástrojov na vyhodnotenie invázneho potenciálu nepôvodných druhov
rýb je porovnanie životných prejavov rôznych populácií obývajúcich odlišné habitaty [3, 4].
Cieľom tohto výskumu preto bolo zistiť a vyhodnotiť reprodukčné parametre sumčeka
čierneho zo slovenskej a talianskej populácie, pričom hlavný dôraz pri interpretácii výsledkov
bol kladený na odlišné environmentálne podmienky a rôzny čas introdukcie tohto druhu do
daných krajín (Slovensko približne 2-3 roky, Taliansko 40 rokov).

Materiál a metódy
Materiál zo slovenskej populácie (n = 600) bol lovený na lokalite mŕtve rameno Váhu
v Komárne (47°46´44´´ N, 18°07´33´´ E, rozloha 0,14 km2) v rokoch 2006 a 2007, talianske
jedince sumčeka čierneho (n = 380) pochádzajú z jazera Trasimeno, nachádzajúceho sa
v regióne Umbria v strednom Taliansku (43°05´21´´ N, 12°09´18´´ E, rozloha 126 km2),
z roku 2008.
Slovenské jedince sumčeka čierneho boli fixované 4% formaldehydom, talianske
jedince boli bezprostredne po ulovení zamrazené. Všetky jedince boli fotografované
digitálnym fotoaparátom a na základe fotografií bola počítačovým softvérom Impor 2.31E
meraná dĺžka tela (standard length, SL), samice boli odvážené na digitálnych váhach
s presnosťou 0,1 g. Na základe pitvy bolo určované pohlavie jedincov. Samičie gonády
(ováriá) boli vážené na digitálnych váhach. Gonadosomatický index (GSI), vyjadrujúci zmeny
hmotnosti ovárií v priebehu roka, bol definovaný ako pomer hmotnosti ovárií a hmotnosti tela
a vyjadrený v percentách [5].
Mikroskopickým pozorovaním rezu ovárií bol stanovený stupeň pohlavnej zrelosti
samíc. Celoročný ovariálny cyklus bolo možné vyhodnotiť na základe veľkostnej distribúcie
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oocytov a hodnôt GSI počas jednotlivých zberov. Pri určovaní počtu oocytov bola použitá
gravimetrická metóda [5], pričom zahrnuté boli len oocyty, ktoré začali vitelogenézu (≥ 0,2
mm). Počet oocytov bol stanovovaný len u samíc, ktoré ešte v danom roku nevykazovali
známky neresu.

Výsledky a diskusia
Pomer pohlaví (samice:samce) v slovenskej populácii sumčeka čierneho bol 1:0,95,
kým v talianskej populácii samce mierne dominovali v pomere 1:1,4. Dĺžka tela pohlavne
zrelých slovenských samíc (n = 307) sa pohybovala v rozmedzí 98,6 – 180,8 mm, hmotnosť
tela v rozmedzí 19,3 – 143,2 g a hmotnosť ovárií bola 0,12 – 6,12 g. U samíc z talianskej
populácie (n = 158) bola situácia rozdielna – hodnoty všetkých troch parametrov boli výrazne
vyššie (SL 135,6 - 238 mm, hmotnosť tela 46,5 – 383,1 g, hmotnosť ovárií 0,2 – 54,3 g).
Dĺžka tela samíc, ktoré sa v skúmaných rokoch po prvýkrát neresili, dosahovala
hodnoty 98,6 – 120 mm (Slovensko) a 130 - 140 mm (Taliansko). Evidentný rozdiel v dĺžke
tela pri pohlavnom dozrievaní je pravdepodobne spôsobený rozdielnym časom introdukcie
sumčeka čierneho v dvoch krajinách. Skoršie pohlavné dozrievanie je typickým znakom
inváznych organizmov v ranom štádiu invázie, kedy invázne jedince alokujú získané zdroje
do reprodukcie namiesto somatického rastu [6, 7]. To sa potvrdzuje aj menšou dĺžkou tela
samíc zo slovenskej populácie, ktorá je etablovaná oveľa kratšie (v skúmanej lokalite max. 3
roky) ako skúmaná populácia z Talianska (približne 40 rokov).
Neresové obdobie v slovenskej populácii počas oboch rokov trvalo podstatne kratšie
(max. 1 mesiac, v oboch rokoch s vrcholom na prelome mája a júna, Obr. 1) ako v talianskej
populácii, kde pretrvávalo tri mesiace (začiatok mája – koniec júla). Priebeh celoročných
ovariálnych cyklov oboch populácií sumčeka čierneho je porovnateľný na základe zmien
hodnôt GSI (Obr. 1). Rozdiel v dĺžke neresového obdobia je pravdepodobne spôsobený
rozdielnymi klimatickými podmienkami na Slovensku a v Taliansku. Podstatnú rolu pritom
hrá najmä teplota vody, ktorá v jazere Trasimeno v letných mesiacoch často dosahuje hodnoty
vyššie ako 30°C (Massimo Lorenzoni, in litt.) a tým vplýva na zvýšenú aktivitu gonád (okrem
dlhšieho neresu sa prejavuje napr. podstatne vyššími hodnotami GSI počas celého roka).
Počet oocytov v ováriách samíc pred prvým neresom v slovenskej populácií bol 1622
– 6369, kým v ováriách samíc z talianskej populácie sa nachádzalo 2883 – 13 154 oocytov.
Intenzívnejšia tvorba oocytov u talianskych samíc bola pravdepodobne tiež vyvolaná
rozdielnymi teplotnými podmienkami na dvoch skúmaných lokalitách. Maximálna veľkosť
oocytov však bola v oboch populáciách rovnaká, t.j. 2,2 mm.
574

Obr. 1: Priebeh hodnôt GSI v slovenskej (vľavo) a talianskej (vpravo) populácii sumčeka
čierneho.
Záver
Zo zistených výsledkov je evidentné, že dve skúmané populácie sumčeka čierneho sa
výrazne líšia vo väčšine reprodukčných parametrov. Odlišnosti sú spôsobené najmä dvomi
faktormi: rozdielnym časom introdukcie (viaceré vlastnosti typické pre novoetablované
invázne populácie, ktoré sú zrejmé v slovenskej populácii) a rozdielnymi environmentálnymi
podmienkami medzi dvomi lokalitami (najmä podstatne vyššia teplota vody v talianskom
jazere Trasimeno). Ucelenejší a detailnejší pohľad na vplyv týchto faktorov na životné
prejavy invázneho sumčeka čierneho prinesie prebiehajúci výskum populácií z ďalších
európskych krajín (Anglicko, Francúzsko, Španielsko).

Poďakovanie
Autori ďakujú za cenné rady a pripomienky doc. RNDr. Vladimírovi Kováčovi, CSc.
a Dr. Massimovi Lorenzonimu. Za pomoc v laboratóriu ďakujeme Elisabette Franchi. Za
pomoc so zberom materiálu ďakujeme rybárom z lokalít mŕtve rameno Váhu a Lago
Trasimeno. Výskum bol podporený projektom VEGA 1/0226/08, UK/336/2009 a Národným
štipendijným programom SR.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Wheeler A. (1978) J. Fish Biol. 12, p. 435

[2]

Copp G. H., Bianco P. G., Bogutskaya N. G., et al. (2005) J. Appl. Ichthyol. 21, p. 242

[3]

Kováč V., Copp G. H., Francis M. (1999) Env. Biol. Fish. 56, p. 105

[4]

Záhorská E., Kováč V., Falka I., et al. (2009) J. Fish Biol. 74, p. 167

[5]

Holčík J., Hensel K. (1972) Ichtyologická príručka. Obzor, Bratislava, p. 159

575

[6]

Lodge D. M. (1993) In: Biotic interactions and global change. Sinauer Associates,
Sunderland, p. 367

[7]

Ľavrinčíková M., Kováč V. (2007) J. Appl. Ichthyol. 23, p. 276

576

Úloha toxoplazmovej infekcie v gravidite
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Úvod a formulácia cieľa
Parazitárne infekcie predstavujú v gravidite závažný rizikový faktor, ktorý môže
vyústiť do predčasného pôrodu, potratu, pôrodu mŕtveho plodu alebo s VVCH či pôrodu
dieťaťa s príznakmi postihnutia v neskoršom veku.
Plod v tele matky je chránený placentou, plodovými obalmi a plodovou amniotickou
tekutinou. Placenta je orgán, ktorý je tvorený tak materskými bunkami ako aj bunkami plodu
[2]. Všetky tkanivá v tele človeka vrátane novo sa vyvíjajúcej placenty potrebujú k svojmu
rastu a fungovaniu prísun živín, ktoré zabezpečujú cievy. Proces tvorby nových ciev
(angiogenéza) prebieha za fyziologických okolností pri hojení rán, zlomenín, pri obnovovaní
krvného zásobenia v poškodených tkanivách [11]. U žien musíme k týmto okolnostiam
priradiť fyziologické procesy reprodukčného cyklu (rast endometira a maturácia ovariálnych
folikulov) a gravidity (rast placenty a feto maternálna cirkulácia) [14]. Za rôznych
patologických okolností organizmus stráca kontrolu nad angiogenézou. Strata je možná
oboma smermi – rast nových ciev je buď expanzívny alebo nedostatočný. Tehotné ženy sú
jednou z najrizikovejších skupín pacientov, predovšetkým pokiaľ ide o primoinfekcie. Medzi
najčastejších pôvodcov intrauterinných infekcií patria tzv. TORCH infekcie, kde je zaradený
aj druh Toxoplasma gondii [1].
Potlačenie angiogenézy môže byť vyvolané faktormi produkovanými bunkami
imunitného systému, ako napr. typ I a typ II IFN (cytokíny produkované počas akútnej
toxoplazmózy s anti–angiogénnymi vlastnosťami) [4, 5].
Doposiaľ bola infekcia T. gondii bola sledovaná v súvislosti s inhibíciou angiogenézy
nádorov [3], kde bola doprevádzaná silnou systémovou supresiou tvorby krvných ciev
s následnou hypoxiou (znížený prísun kyslíka tkanivám).
Cieľom našej práce bolo vytvorenie modelovej latentnej infekcie druhom Toxoplasma
gondii u gravidných myší a sledovanie vplyvu infekcie na tvorbu, rast ciev v maternici,
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placente, plodových obaloch, ale aj sledovanie ďalších patologických zmien v orgánoch
(slezina, mozog, pečeň).
Experimentálnej časti predchádzalo dvojročné zisťovanie výskytu špecifických
protilátok druhu Toxoplasma gondii u žien s diagnózou opakovaných abortov.

Materiál a metódy
Ženy - 221 gravidných žien z gynekologických oddelení východného Slovenska, bolo
vyšetrených v rámci prenatálnej diagnostiky.
Krv u žien sa odoberala len v indikovaných prípadoch a po opakovanom potrate (Dg.
O 00-08) z rôznych príčin, na 4. - 23. týždeň gravidity. Vyšetrenia sa uskutočňovali
technikami imunoenzýmového dôkazu (ELISA) v niekoľkých stupňoch. Zisťovali sme
špecifické protilátky tried IgG a IgM, pri séropozitivite v oboch Ig triedach, aj IgE protilátky a
test Avidity IgG-protilátok.
Pre štatistické porovnanie výskytu anti-toxoplazmových protilátok bolo vyšetrených
176 krvných vzoriek žien s fyziologickou graviditou.
ICR Myši - outbredna línia laboratórných myší, relatívne rezistentná voči
toxoplazmovej infekcii. 32 myší bolo rozdelených do 6 skupín. Kontrolná skupina: NA 1-5 /
NB 1-5 / NC 1-5, infikovaná skupina: TA 1-6 / TB 1-6 / TC 1-5. Myši sme infikovali
perorálne cystickým kmeňom toxoplazmózy a následne na 100 - 151 deň (latentná infekcia)
sme realizovali pripustenie zvierat. Dĺžka gravidity a čas usmrtenia - 14, 17, 20 dpo.
simulovali 1 – 3 trimester u žien.
Test fixácie komplementu (CFT) - na potvrdenie prítomnosti toxoplazmovej infekcie
u myší, sme využili metódu fixácie komplementu. Sérum bolo získané odberom krvi zo sinus
orbitalis v ľahkej narcotanovej anestézii (NARCOTAN - tekutina k inhalační anestézii) pred

usmrtením.
Histochémia – biologický materiál získaný pri pitve (maternica, placenta, plodové
obaly, embryo, pečeň, slezina, mozog) sme vyhodnotili makroskopicky.
Ďalším spracovaním sme materiál fixovali riedeným neutralizovaným formaldehydom
(10 % roztok). Prefixované tkanivo sme excidovali, odvodnili, zaliali do parafínu a spracovali
bežnou histologickou technikou. Tkanivové rezy sme následne farbili Mayerovým
hematoxylínom (Hemalaunom) a alkoholovým roztokom eosínu. Po prejasnení v karboxyléne
(5 min.) a preplachu v dvoch xylénoch (5 min.) sme ofarbené histologické preparáty
montovali do Entellanu (médium na montovanie ofarbených preparátov). Fixované preparáty
sme vyhodnotili mikroskopicky použitím svetelného mikroskopu.
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Imunohistochémia: Na hodnotenie angiogenézy a ďalších patologických zmien budú
použité myšacie monoklonové protilátky CD 34 (viaže endotel nezrelých endotelových
buniek krvných kapilár a angiogenézy) a CD 31 myšia (reaguje špecificky s glykoproteínom
130 kDa v membráne krvných endotelových molekúl 1 PECAM-1) [1] .

Výsledky a diskusia
Výsledky výskytu špecifických anti-toxoplazmových protilátok u žien s diagnózou O
00-08 - Gravidita končiaca potratom v porovnaní s výskytom týchto protilátok u žien
s fyziologickou graviditou sú uvedené v grafe (Obr. 1). U 221 žien s opakovaným potrácaním
plodu sme zaznamenali 42,1% séropozitivitu. V 98 % išlo o prítomnosť IgG protilátok ktoré
sa objavujú za 1 ─ 2 týždne po akútnej infekcii [10]. V skupine 176 žien s fyziologickou
graviditou bola séropozitivita 21,3%.

Obr. 1: Porovnanie výskytu IgG anti-toxoplazmových protilátok u 221 žien s Dg. O 00-08
a 176 žien s fyziologickou graviditou
Najvyššie percento IgG pozitívnych žien bolo vo vekovej kategórii 25 – 30 rokov v oboch
skupinách (Dg. O 00-08 - 15,4 %; Fyziologická gravidita 10,2 %) (Obr. 2).
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A

B

Obr. 2: Výskyt anti-toxoplazmových protilátok v jednotlivých vekových kategóriách. A: 221
žien s Dg. O 00-08 (opakované aborty) , B: 176 žien s fyziologickým priebehom
gravidity
Podľa viacerých autorov [6, 7, 8, 9] je priemerná séroprevalencia anti-toxoplazmových
pritilátok v ľudskej populácii je 30 % a celosvetovo sa líši. Turbadkar a kol. [1] v podobnom
serologickom monitoringu, zaznamenal u 380 žien s predchádzajúcimi pôrodnými
komplikáciami taktiež 42,1 % výskyt IgG anti-toxoplazmových protilátok.
Histologické preparáty tkanív skupiny neinfikovaných myší (kontrolná skupina) sme
hodnotili ako primeraný nález. V skupine infikovaných zvierat sme zaznamenali patologické
zmeny nielen v maternici a placente ale aj v ďalších vnútorných orgánoch a mozgu. Nález
sme klasifikovali ako chronické zápalové infiltráty, nájdené vo všetkých vnútorných
orgánoch. V mozgu (pia mater) boli prítomné ložiská

s guľatobunkovými zápalovými

infiltrátmi a foálnymi infiltrátmi v kortexe. Perivaskulárne chronické zápalové infiltráty
a kalcifikácie boli nájdené v mozgu a placente. Zmeny vaskularizácie spojené sme
v histopatologicky spracovanom tkanive nezistili, preto je potrebné použiť nadstavbové
imunohistochemické farbenie s použitím antigénov CD 34, CD 31.
Experimenty s modelovou infekciou kongenitálnej toxoplazmovej infekcie sú v
literatúre opísané mnohými autormi od roku 1950 [12]. Experimenty zamerane na sledovanie
vplyvu latentnej toxoplazmovej infekcie na angiogenézu v placente a ďalšie patologické
zmeny sme v literatúre doposiaľ nezaznamenali.

Záver
Výsledky práce poukazujú na význam latentnej toxoplazmovej infekcie u žien
v gravidite pri patológií potrácania plodu. Toxoplazmová infekcia indukuje patologické
fetálne a zápalové orgánové zmeny spojené s miestnym krvácaním.
Výsledky našej práce budú mať priamy výstup do zdravotníckej praxe pre prevenciu,
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diagnostiku a zefektívnenie terapie u žien s opakovanými potratmi.
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Využití kapalinové chromatografie spojené s tandemovou hmotnostní spektrometrií
pro biologický monitoring profesionální expozice cytostatiky s vazbou na analýzu
zdravotních rizik exponovaných pracovníků
Pavel Piler1, Pavel Odráška1,2, Oravec M. 1, Luděk Bláha1
Masarykova universita, Přírodovědecká fakulta, Centrum pro výzkum toxických látek v
prostředí - RECETOX, Kamenice 3, 62500 Brno, Česká republika, piler@volny.cz
Masarykův onkologický ústav, Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Úvod a formulace cíle
Využívání některých léčiv soudobé medicíny je spojeno s celou řadou nežádoucích
účinků. Exemplárním příkladem jsou cytostatika, která působí-li v nízkých koncentracích
během dlouhé doby, mohou vyvolat karcinogenní, mutagenní či teratogenní účinky [1,2].
Tyto účinky se mohou projevit především u zdravotnického personálu, který s těmito látkami
denně manipuluje. V posledních letech řada vědeckých studií výše uvedená tvrzení prokázala,
a proto jsou dnes zkoumány možnosti, jak tuto profesní expozici eliminovat a efektivně
monitorovat [1,3,4].
Cílem této studie bylo stanovit stopové množství vhodného markeru pro sledování
potenciální profesní expozice v moči zaměstnanců manipulujících s cytostatiky na
Masarykově onkologickém ústavu v Brně a analyzovat možná rizika vzniku nádorového
onemocnění u těchto zaměstnanců. Tohoto cíle bylo dosaženo stanovením stopového
množství

cyklofosfamidu

pomocí

nově

vyvinuté metody využívající

kapalinovou

chromatografii spojenou s tandemovou hmotnostní spektrometrií (HPLC-MS/MS). Jako
vhodný marker pro sledování výše uvedené profesní expozice byl vybrán cyklofosfamid (CP).
Cyklofosfamid je v dnešní době nejpoužívanějším a nejuniverzálnějším protinádorovým
léčivem [5]. Podle IARC je cyklofosfamid řazen mezi prokázané lidské karcinogeny. Proto
jakákoliv hladina této látky v krvi představuje pro člověka potenciální nebezpečí [6]. Další
z důvodů, proč sledovat právě cyklofosfamid jsou jeho farmakokinetické vlastnosti. Pro
stanovení látky v moči je důležité, aby exkrece stanovované látky probíhala převážně močí a
rovněž aby látka byla v moči přítomna i v nemetabolizované podobě. Obě tyto podmínky
cyklofosfamid splňuje [5]. Pro analýzu rizik byla využita data ze studie uvedené Sessinkem et
al. v roce 1995 [7].
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Materiál a metody
Do studie bylo zařazeno 30 pracovníků ze tří oddělení Masarykova onkologického
ústavu (MOÚ): nemocniční lékárna (13), denní stacionář (8) a lůžkové oddělení A (9). Odběr
moči probíhal 24 hodin, přičemž se jednotlivé frakce sbíraly zvlášť vždy do nové nádoby.
Z jednotlivých frakcí byl připraven směsný vzorek smícháním jednotlivých frakcí v poměru
odpovídajícím vyloučeným objemům. Tento vzorek zastupoval celkovou moč vyloučenou
během sledovaných 24 hodin. 25 ml tohoto vzorku bylo skladováno při teplotě -20º C až do
dalšího zpracování.
Pro kalibraci byl využit cyklofosfamid (CP) (Endoxan, Baxter Oncology GmbH,
Halle, Germany). Jako vnitřní standard byl zakoupen deuterovaný cyklofosfamid (CP/4D)
(Niomech/IIT GmbH, Bielefeld, Germany). Ostatní použité chemikálie byly minimálně
čistoty p.a. (Sigma-Aldrich).
Příprava biologické matrice před analýzou zahrnovala tyto kroky. Ke 3,5 ml vzorku
moči byl přidán interní standard (deuterovaný cyklofosfamid) v množství 3 ng. Vzorek byl
následně filtrován přes membránový celulózový filtr (porozita 0,2 µm). Zakoncentrování
analytu bylo založeno na principu extrakce cyklofosfamidu na pevnou fázi (SPE kolona
Strata-X (Phenomenex)) plněná 60 mg sorbentu o specifickém povrchu 800 m2/g). K eluci
analytu z kolony byl použit 1 ml směsi methanol/acetonitril v poměru 1:1. Získaný eluent byl
následně evaporován pod vakuem rotační vakuovou odparkou s chlazením. Vzorek byl
rekonstituován ve 100 µl acetátového pufru. Vzniklý supernatant byl po homogenizaci
ultrazvukem připraven k analýze na HPLC-MS/MS.
Pro stanovení cyklofosfamidu v připraveném extraktu byl využit kapalinový
chromatograf (Agilent HP1200 HPLC System) v tandemu s hmotnostním detektorem (Agilent
6410 TripleQuad). Analýzy probíhaly v režimu gradientové eluce na koloně ZORBAX SB-18
(2,1 x 30 mm, 3,5 µm) temperované na teplotu 30º C a za použití mobilní fáze připravené
z acetátového pufru (0,02 M, pH = 4) a acetonitrilu. V průběhu každé analýzy, v prvních
6 minutách,

bylo zastoupení acetonitrilu v mobilní fázi lineárně zvyšováno z původních

10 na 25 %. Hmotnostní detekce byla založena na sledování iontového přechodu 261 → 140
(m/z) pro cyklofosfamid a 265,1 → 144,0 (m/z) pro deuterovaný cyklofosfamid. Limit
detekce a kvantifikace byl po vyhodnocení výsledků stanoven na 20, resp. 100 ng / L moči.
Výtěžnost a opakovatelnost použité metody je shrnuta v tabulce č. 1.
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Tabulka č. 1: Výtěžnost a opakovatelnost použité metody analýzy cyklofosfamidu v moči
Cyklofosfamid
koncentrace CP v moči (ng/L)
20
100
500
2500
krátkodobá opak. (RSD, %)
18
6
2
7
dlouhodobá opak. (RSD, %)
13
3
1
5
výtěžnost zpracování vzorku (%)
115
113
112
96
RSD – relativní směrodatná odchylka

Výsledky a diskuze
Během studie bylo zpracováno a vyhodnoceno 30 směsných vzorků od 30 různých
pracovníků MOÚ. Z celkového počtu 30 vzorků byly 2 pozitivní na obsah CP a 28 vzorků
bylo vyhodnoceno jako negativní (hodnoty pod detekčním limitem). Hodnoty pozitivních
vzorků vyjadřující denní exkreci CP močí v µg jsou uvedeny v tabulce č. 2. Obrázek 1
ukazuje příkladový chromatogram analýzy CP. Všechny blanky zpracované souběžně se
vzorky byly vyhodnoceny jako negativní. Rozložení dat pro jednotlivá oddělení MOÚ jsou
uvedena v tabulce č. 3.
Tabulka č. 2: Exkrece a příjem CP za 24 hodin
exkrece CP močí
µg/24hod
předpokládaný příjem CP µg/24hod*
pracovník č. 41
0,039
0,78 - 3,9
(µg/24hod)
pracovník č. 46
0,107
2,14 - 10,7
(µg/24hod)
*modelováno pro případ metabolizace cyklofosfamidu z 95 a 99% [7]
Tabulka č. 3: Četnost pozitivních výsledků pro jednotlivá oddělení MOÚ
lokace
pozitivní / celkem
nemocniční lékárna
0/13
lůžkové oddělení
0/9
ambulantní oddělení (denní stacionář)
2/8
celkem
2/30
V porovnání se světovou literaturou jsou námi naměřené hodnoty pro denní exkreci
CP nižší než srovnatelné výsledky uvedené v jiných studiích zaměřených na stejné téma.
Tabulka č. 4 shrnuje a porovnává jak průměry hodnot těchto výsledků, tak i mezní naměřené
intervaly.
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Obrázek 1: Příkladový chromatogram analýzy CP s využitím HPLC/MS (vzorek č. 46
s retenčním časem CP, Rt = 6,299, c = 2,88 ng/ml)
Tabulka č. 4: Porovnání výsledků získaných v jiných studiích zaměřených na obdobné téma
počet
zaměstnanců
průměr (rozmezí hodnot) vyloučeného CP µg/24hod
reference
30
0,019 (≤*-0,107)
MOÚ
20
0,39 (0-2,5)
[8]
25
0,05 (0-0,5)
[9]
8
0,79 (0-2,9)
[10]
21
5,2 (0-38)
[11]
8
0,18 (0,01-0,53)
[7]
*za výsledek pod limitem detekce metody byla dosazena hodnota 0,015 µg CP/24hod (tj.
polovina detekčního limitu metody při denním vyloučení 1,5L moči)
Na základě informací o průměrné exkreci/příjmu cyklofosfamidu zdravotnickým
personálem z vybraných oddělení Masarykova onkologického ústavu a s využitím metodiky
pro hodnocení zdravotních rizik uvedené ve studii Sessinka a kol. z roku 1995 [7] bylo
výsledné riziko vzniku nádorového onemocnění (nádory močového měchýře a leukémie)
odhadnuto na 10 – 65 případů na milion exponovaných pracovníků. V literatuře se za nejvyšší
hranici akceptovatelného rizika považuje 100 případů nádorového onemocnění na milion osob
a jeden toxikant [12]. Z výše uvedeného vyplývá, že při současné úrovni expozice pracovníků
Masarykova onkologického ústavu je riziko vzniku nádorových onemocnění pod hranicí
přijatelného rizika.
K uvedeným výsledkům analýzy rizik je však nutno kriticky dodat, že více jak 90 %
hodnot, z nichž tato analýza vychází, leží pod detekčním limitem. Z tohoto důvodu byl výše
uvedený výsledek doplněn o hodnotu maximálního rizika. Maximální riziko vzniku
nádorového onemocnění (nádory močového měchýře a leukémie) plynoucí z profesní
expozice pracovníků MOÚ cyklofosfamidem bylo odhadnuto z maximální zjištěné exkrece
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tohoto léčiva a výsledná hodnota maximálního rizika je 360 případů na milion exponovaných
pracovníků.
Předběžné výsledky získané v této pilotní studii by bylo vhodné dále doplnit analýzou
většího množství vzorků tak, jak to ve své studii provedl právě Sessink et al [7] a dále pak
snížit limit detekce metody pro stanovení CP v moči. Po splnění těchto dvou předpokladů by
bylo možné lépe rozeznat, k jak velké expozici zaměstnanců skutečně dochází a tak přesněji
stanovit rizika, která z této expozice plynou. Bez zajímavosti není, že pozitivní výsledky byly
naměřeny pouze u pracovníků ambulantního oddělení (denní stacionář), na kterém byla
nalezena i vyšší hladina kontaminace pracovních povrchů v rámci stěrové studie provedené
na Masarykově onkologické ústavu [13].

Závěr
Díky provedené pilotní studii bylo možné zjistit orientační hodnoty rizika pro
zdravotnický personál z vybraných oddělení MOÚ a stanovit podmínky pro podrobnější
monitoring reálné profesní expozice zaměstnanců manipulujících s cytostatiky. Na základě
průměrné denní exkrece cyklofosfamidu močí bylo vyčísleno riziko, jehož hodnota nepřesáhla
hladinu přijatelného rizika (tj. 100 případů nádorového onemocnění na milion osob a jeden
toxikant). Tato studie dále prokázala schopnost metody využívající kapalinovou
chromatografii s tandemovou hmotnostní spektrometrií přiblížit se k limitům detekce
využitelným pro výše uvedené hodnocení profesní expozice. V neposlední řadě námi
naměřené výsledky přispěly k celkovému obrazu o kontaminaci jednotlivých oddělení MOÚ a
potvrdily výsledky a trendy o zatížení jednotlivých oddělení cytostatiky, které byly
publikovány v jiných studiích.

Poděkování
Projekt byl realizován za podpory Masarykovy univerzity v rámci programu rektora na
podporu tvůrčí činnosti studentů a projektu CYTO (MŠMT NPVII 2B06171).
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Synúzia drobných zemných cicavcov v podmienkach bukovo-hrabovo-dubového lesa
Bystričianskej doliny
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Úvod a formulácia cieľa
Literárnych zdrojov o faune Bystričianskej doliny zatiaľ nie je mnoho. Ako súčasť
CHKO Ponitrie bola Bystričianska dolina v rokoch 1996-1998 podrobená monitorovaniu
a skúmaniu fauny a flóry v rámci projektu „Ekosozologické a bioindikačné vyhodnotenie
fauny a flóry významných chránených území Slovenska“, v rámci ktorého teriologický
výskum vykonával Ambros [1].
Cieľom práce počas dvojročného výskumu bolo zistiť zastúpenie a dominanciu druhov
DZC na predmetnej lokalite, odhadnúť ich nároky na prostredie a vhodnosť mikrohabitatu.

Materiál a metódy
Synúzia DZC sa skúmala metódou spätných odchytov (CMR) na lokalite CHKO
Ponitrie, v jej severovýchodnej časti na hranici území Bystričianska a Čerenianska dolina.
Lokalita má charakter bukovo-hrabovo-dubového lesa s dominantným zastúpením drevín –
Fagus sylvaticus, Carpinus betulus, Quercus sp., Fraxinus excelsior. Krovinná a bylinná etáž

ja slabšie zastúpená. Časť územia tvorí umelá výsadba druhov Pinus sylvestris a Pinus nigra
v sukcesnom štádiu s vyvinutou krovinnou (Rubus ideus) aj bylinnou etážou (Fragaria vesca)
a prienikom buka a jaseňa.
Jedince

boli

odchytávané

drevenými

živolovnými

pascami

typu

Chmela

na odchytovom kvadráte 90 x 90 m. Skúmaná plocha tak mala rozlohu 0,81 ha. V rámci
kvadrátu bolo rozmiestnených v siedmich radoch po 7 pascí kladených v 15-metrových
rozostupoch. Tým bola vytvorená sieť 49 odchytových bodoch v štvorcoch 15x15 m.
Za sledované roky 2008 a 2009 bolo vykonaných 12 odchytových sérií približne
v šesťtýždňových intervaloch, okrem obdobia zimy, kedy bol interval podstatne dlhší. V roku
2008 sa uskutočnilo 6 odchytových sérií v mesiacoch apríl (IV.), jún (VI.), júl (VII.), august
(VIII.), október (X.) a november (XI.). V roku 2009 prebehlo takisto 6 sérií v mesiacoch
marec (III.), máj (V.), jún (VI.), august (VIII.), september (IX.) a október (X.). Jednotlivé
série trvali 6 nocí, pričom kontroly pascí sa vykonávali dvakrát denne, v ranných a večerných
hodinách. Pasce boli vnadené ovsenými vločkami. Odchytené jedince boli trvalo značené
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metódou „toe-clipping“ (amputácia koncových člankov prstov). Pri odchyte sa u jedinca
zazanamenávali tieto údaje: súradnice odchytového bodu, druh, čislo jedinca, hmotnosť,
pohlavie, pohlavná aktivita, dĺžka tela, dĺžka tarzu a farebné znaky na srsti. Za pohlavne
aktívne samice boli označené tie jedince, ktoré mali výrazné mliečne bradavky, lysiny okolo
bradaviek (znak laktácie), otvorenú vagínu alebo vaginálnu zátku. Pohlavne aktívne samce
mali semenníky zostúpené v skrotálnej polohe. Následne bol jedinec vypustený na mieste
odchytu.

Z dát získaných v priebehu terénneho výskumu sa získali kvalitatívne údaje

o zastúpení a dominancii jednotlivých druhov počas celého obdobia výskumu, ako aj
v jednotlivých rokoch a odhadli sa tak nároky druhov na tento typ habitatu.

Výsledky a diskusia
Za sledované obdobie bolo na skúmanej lokalite zaznamenaných 583 odchytov piatich
druhov DZC; z radu Rodentia sa jedná o druhy Apodemus flavicollis (Melchior, 1834)
a Myodes glareolus (Schreber, 1780) a z radu Eulipothyphla sú to druhy Sorex araneus
Linnaeus, 1758, Sorex alpinus Shinz, 1837 a Sorex minutus Linnaeus, 1766.
Za celé obdobie výskumu, ako aj v jednotlivých rokov boli eudominantnými druhmi
A. flavicollis a M. glareolus. Avšak kým v roku 2008 bolo ich percentuálne zastúpenie

v spoločenstve DZC približne rovnaké (47,79 %, resp. 43,36 %), v roku 2009 dochádza
k zvýšeniu

hodnoty

dominancie

A. flavicollis

až

na 69,29 %

a zároveň

k poklesu

percentuálneho zastúpenia M. glareolus na 26,77 %. Z odchytených zastupcov radu
Eulipothyphla boli počas celého výskumu subdominantným druhom S. araneus (3,33 %)
a recedentné druhy S. alpinus (1,67 %) a S. minutus (1,25 %).V jednotlivých rokoch sa však
stupeň dominancie druhov líšil.
Dominantným druhom v roku 2008 bol S. araneus s 5,31 % zastúpením, ďalej sa
vyskytovali subdominantne S. minutus (2,65 %) a subrecedentne S. alpinus (0,88 %). V roku
2009 bolo zastúpenie druhov rodu Eulipothyphla v synúzii DZC nasledovné: S. alpinus
subdominantne (2,36 %) a S .araneus recedentne (1,57 %); S. minutus sa nepodarilo odchytiť.
Tabuľka 1 vyjadruje počet odchytených jedincov každého druhu a jeho dominanciu vyjadrenú
v percentách za jednotlivé roky aj počas celého obdobia výskumu.

Tab. 1: Početnosť a dominancia druhov v jednotlivých rokoch a a za celé sledované obdobie
N – počet jedincov, D – dominancia (%)
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2008

2009

D

N

A.flavicollis

54

M.glareolus

49

S. araneus

6

5,31

2

1,57

8

3,33

S.alpinus

1

0,88

3

2,36

4

1,67

S.minutus

3

2,65

-

-

3

1,25

spolu

113

100

9
43,3
6

88

34

12
7

D

obdobie

druh

47,7

N

Celé

N

69,2 14
9
26,7
7

100

2

D
59,17

83 34,58

24
0

100

V každej z dvanástich odchytových sérií bol zaznamenaný druh M. glareolus;
s výnimkou prvej odchytovej série v apríli 2008 bol stale prítomným aj druh A. flavicollis.
Zástupcovia z radu hmyzožravých sa v oboch sledovaných rokov objavujú až v druhej
polovici sezóny. V roku 2008 v augustovej odchytovej sérii všetky zaznamenané druhy,
pričom bola odchytená laktujúca samica S. alpinus, a v októbrovej sérii druhy S. minutus
a S. araneus (Obr.1).

Zastúpenie druhov v jednotlivých sériách v roku 2008
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Obr. 1: Zastúpenie druhov v jednotlivých sériách v roku 2008
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V roku 2009 bol odchytený druh S. araneus v júnovej a septembrovej sérii a druh
S. alpinus v počte troch kusov až v októbrovej sérii. (Obr.2)
Zastúpenie druhov v jednotlivých sériách v roku 2009
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Obr. 2: Zastúpenie druhov v jednotlivých sériách v roku 2009

Najmä v roku 2009 možno pozorovať pri zvýšenej početnosti druhov A. flavicollis
zníženie druhovej diverzity a takisto početnosti predovšetkým druhu M. glareolus.
Medzidruhovú konkurenciu u týchto druhov,

konkrétne agresiu A. flavicollis voči

M. glareolus a takisto silnú potravnú konkurenciu zaznamenali aj [2, 3]. Avšak dominantné

zastúpenie druhov naznačuje, že daná lokalita je pre oba druhy optimálnym prostredím. Podľa
[4] je pre druh M. glareolus dôležitým faktorom v prostredí prítomnosť krovinnej a bylinnej
etáže a mŕtveho popadaného dreva ako možnosti úkrytu. Pre A. flavicollis býva v literatúre
uvádzaný ako najdôležitejší element prostredia zárast drevín s úrodou tvrdých semien [5].
Neprítomnosť posledne menovaného druhu v prvej odchytovej sérii možno vysvetliť
dlhotrvajúcou

zimou

2007/2008,

ktorá

mala

pravdepodobne

negatívny

účinok

na prezimovanie jedincov.
Odchyt laktujúcej samice druhov S. alpinus takisto môže naznačovať vhodnosť
habitatu pre tento horský druh, ktorý v rovnakej oblasti zaznamenal aj [1]. Nízky počet
jedincov zástupcov radu Eulipothyphla nemusí byť dôkazom o neoptimálnosti prostredia
pre tieto druhy, pravdepodobne je spôsobený typom použitých pascí, ktoré sú uspôsobené
predovšetkým na odchyt hlodavcov a nie hmyzožravcov.

Záver
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Habitat Bystričianskej doliny predstavuje optimálne prostredie pre lesné druhy
drobných hlodavcov, konkrétne pre druh A. flavicollis a M. glareolus. Poskytuje obom
druhom dostatok úkrytových možností v podobe popadaného mŕtveho drevného materiálu,
ako aj bohatú potravnú ponuku počas celej sezóny.
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Kondícia a plodnosť
býčka piesočného Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) z rieky Ipeľ
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Úvod a formulácia cieľa
Býčko piesočný, Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814), je nepôvodným druhom
slovenskej ichtyofauny, ktorý sa k nám dostal z ponto-kaspickej oblasti [1]. Aktuálne
publikácie naznačujú, že typickými vlastnosťami úspešných inváznych organizmov sú
fenotypová plasticita, ako aj plasticita životných stratégií [2, 3]. Pre úspešnú reprodukciu
býčkov rodu Neogobius šíriacich sa z ponto-kaspickej oblasti sú dôležité špecifické
reprodukčné vlastnosti

ako je dlhé neresové obdobie, dávkovitý neres, stavba hniezda

a rodičovská starostlivosť [4]. Podobne ako ďalšie druhy býčkov má aj býčko piesočný dlhé
obdobie neresu, ktoré prebieha väčšinou od apríla do júla, ale lokálne sa môže vyskytovať až
do septembra [5], dávkovitý neres, stavbu hniezda a starostlivosť samcov o potomstvo [6, 7].
Vo všeobecnosti však údaje o plodnosti býčka piesočného z nepôvodných oblastí ešte nie sú
publikované a údaje o kondícii jedincov sú u novoetablovaných populácií zaznamenané iba
u býčka hlavatého, Neogobius kessleri (Günther, 1861), a čiernoústeho Neogobius
melanostomus (Pallas, 1814) [8].

Na základe uvedeného cieľom práce je: 1.) porovnať charakteristiky populácie z troch
rokov a určiť, či ide o stabilizovanú populáciu, ktorá sa už vyrovnala s podmienkami na Ipli
a udrží sa aj napriek disturbanciam, alebo o populáciu, ktorá ešte nie je dostatočne
stabilizovaná

a novým podmienkam prostredia sa ešte len prispôsobuje a disturbancia

podmienok prostredia ju dokáže narušiť. 2.) priniesť prvé poznámky o reprodukčných
parametroch (absolútna, relatívna plodnosť, veľkosť pohlavne dospelej samice a veľkostné
skupiny oocytov).

Materiál a metódy
Všetky jedince použité na analýzy boli zbierané elektrickým agregátom na Ipli
v Chľabe (47˚49΄53.44˝ N, 18˚50΄05.71˝E). Dno skúmanej lokality tvoril piesok a malé
kamienky, na jar ho pokrývali vodné rastliny. Jedince boli následne fixované v 4 %
formaldehyde a posuvným meradlom bola zmeraná ich dĺžka tela (DT). Pomocou váh
Radwag WPS 360/C/2 bola odvážená hmotnosť každého jedinca pred pitvou, po pitve, ako aj
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hmotnosť gonád s presnosťou na 1 mg. Tri roky jesenných zberov n = 545 (n = 182 z okt.
2007, n = 228 z okt. 2008, n = 58 zo sept. 2009 a n = 77 z nov. 2009) som porovnala na
základe Fultonovho indexu kondície (FI) [9], gonadosomatického indexu (GSI) [10] a pomeru
pohlaví (Tab. 1). Pri oboch indexoch som brala do úvahy hmotnosť vypitvaných jedincov,
aby naplnenosť žalúdka alebo hmotnosť gonád v tele neovplyvňovala výslednú hodnotu
indexov. Pri Fultonovom indexe (FI) som za dĺžku jedinca považovala DT.
Absolútnu a relatívnu plodnosť som vyhodnotila na základe vzorky 30 samíc rôznych
dĺžkových kategórií z každého jesenného zberu okrem septembra 2009 (Tab. 2). Tento dátum
som do analýzy nezahrnula, nakoľko samice boli tesne po neresovom období a mali veľmi
malé gonády s malými bielymi nezrelými oocytmi, u ktorých sa nedalo pod lupou určiť, či
dozrejú v nasledujúcej neresovej sezóne alebo ešte neskôr. Na hodnotenie plodnosti
z neresového obdobia som použila iba 7 samíc, ktoré sa podarilo odchytiť v tomto období
(máj 2008). Plodnosť samíc bola vypočítaná gravimetrickou metódou [10]. GSI som
vyhodnocovala na všetkých samiciach (z neresového aj poneresového obdobia). Veľkosť
a veľkostné kategórie boli analyzované na základe 50 náhodne vybraných

a zmeraných

oocytov u každej z 97 samíc.

Výsledky a diskusia
Pokles hodnoty GSI vo vzorke zo septembra 2009 oproti októbrovým a novembrovým
hodnotám (Tab. 1) je spôsobený tým, že samice boli vyneresené a k dozrievaniu ďalších
oocytov dochádza len postupne. V septembri mali všetky samice iba nezrelé malé oocyty
bielej farby, ktoré boli ťažko veľkostne odlíšiteľné, takže mali iba malé gonády s nízkou
hmotnosťou. Zníženie hodnôt Fultonovho indexu v poneresovom období (pozri sept. 09
v Tab.1) roku 2009 bolo pravdepodobne spôsobené zvýšenou alokáciou zdrojov do potomstva
počas neresovej sezóny, aby sa udržala početná populácia. Ikry býčka piesočného sú totiž
citlivé na tlak a zanášanie ílom a bahnom [6, 11] a naplaveniny bahna počas búrok zanášajú
hniezda býčka piesočného, čo môže spôsobiť veľkú mortalitu medzi ikrami a znížiť tak aj
množstvo jedincov [6, 12]. V roku 2009 došlo počas júna k výdatným zrážkam a výraznému
vzostupu hladín slovenských riek až k ich vyliatiu z riečneho koryta (vrátane Ipľa v oblasti
Chľaby), čo predstavuje disturbanciu, a pravdepodobne spôsobilo zvýšenú mortalitu ikier
býčka piesočného a zvýšenú alokáciu zdrojov do potomstva ako do vlastného prežitia, čo sa
odrazilo na nízkej hodnote Fultonovho indexu kondície v septembri 2009 a jeho následnom
zvyšovaní do novembra 2009 (Tab.1.)
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Tab 1.: Základné charakteristiky populácie býčka piesočného z rieky Ipeľ, gonadosomatický
(GSI) a Fultonov index kondície (FI).

n spolu
n samice
n samce
pomer pohlaví
DT min (mm)
DT max (mm)
GSI samice
FI samce
FI samice
FI spolu

Okt. 07
182
96
86
1,1 : 1
36
89
0,81
1,59
1,52
1,56

Nov.
Okt. 08 Sept. 09
09
228
58
77
120
34
46
108
23
31
1,1 : 1 1,5 : 1 1,5 : 1
29
34
41
93
79
116
0, 93
0,39
1,45
1,58
1,49
1,52
1,52
1,41
1,57
1,55
1,44
1,54

Z troch porovnávaných rokov bola v poneresovom období roku 2009 najnižšia
priemerná absolútna aj relatívna plodnosť vybraných samíc, hoci GSI bolo u novembrových
samíc z roku 2009 vyššie ako u októbrových rýb z rokov 2007 a 2008 (Tab. 1, Tab. 2). Čiže
v roku 2009 sa pravdepodobne po náročnom roku so záplavami zmenila alokácia zdrojov
v prospech vyššieho prežívania. Samice od septembra do novembra výrazne zvýšili svoju
kondíciu (FI Tab. 1) a alokovali menej zdrojov do početnosti potomstva a viac do svojho
prežívania, o čom svedčí menší počet oocytov oproti predchádzajúcim rokom (zvýraznené
hodnoty v Tab.2).

Tab 2.: Dĺžka tela (DT), hmotnosť (m), hodnoty absolútnej (AP), relatívnej plodnosti (RP)
a veľkosti oocytov vo vzorkách 30 samíc v jednotlivých rokoch.

n samice
DT min (mm)
DT max (mm)
DT priemer (mm)
m min (g)
m max (g)
m priemer (g)
AP min
AP max
AP priemer
RP min
RP max
RP priemer
min oocyt (mm)
max oocyt (mm)

Okt. 07 Okt. 08 Nov. 09
30
30
30
42
36
45
89
93
78
62,57
65,83
62,9
1,18
0,75
1,31
10,93
13,77
7,27
4,14
5,17
3,96
463
418
372
5698
2687
2921
1536
1564
1243
168
138
167
668
1143
522
405
428
316
0,11
0,09
0,11
0,66
0,79
0,93
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priemer oocyt (mm)

0,29

0,32

0,35

Samce zvyšovali svoju kondíciu pomalšie oproti samiciam, pretože majú menšiu
možnosť v poneresovom období rozdeľovať svoje zdroje medzi plodnosť a somatický rast,
nakoľko samčie gonády sú iba nepatrnou hmotnosťou v porovnaní s hmotnosťou tela.
A zvýšená rodičovská starostlivosť počas ktorej často hladujú, ich v poslednom roku
pravdepodobne natoľko vyčerpala, že mali v roku 2009 zo všetkých rokov najnižší Fultonov
index kondície a v novembri 09 dokonca nižší ako samice.
Celkovo sa však dá populácia býčka piesočného na Ipli pokladať za etablovanú
a početnú pretože ani disturbancia, ako záplava, nespôsobila zdecimovanie a populácia si
udržala pomerne ustálené hodnoty koeficientov (Tab. 1.).
V neresovom období (máj 2008, n = 7; DT = 60 – 72 priemerne 66 mm; m = 3,44 –
6,49 priemerne 5g, relatívna plodnosť od 146 do 609 priemerne 245 oocytov na g) boli na
základe veľkosti oocytov jasne diferencované dve dávky u 86 % samíc. Jedna samica (DT =
60 mm) už mala iba menšiu veľkostnú kategóriu oocytov, takže pravdepodobne dávku
väčších oocytov už vyneresila, čiže neres začal ešte pred 28. 5. 2008. Prvá veľkostná
kategória obsahovala oocyty veľkosti od 0,26 do 0,68 mm (v priemere 0,44), 2. veľkostná
kategória oocytov mala od 0,66 do 1,63 mm (v priemere 1,11) (Obr. 1a). V poneresovom
období som zaznamenala už iba jednu veľkostnú kategóriu oocytov (Tab 2, Obr. 1b), ktorá
bude postupne dozrievať do nasledujúcej sezóny. Porovnanie absolútnej plodnosti 7 samíc
býčka piesočného z neresového obdobia zo Slovenska s údajmi z natívnych oblastí
nepreukázalo, že býčko piesočný má vyššiu plodnosť ako v oblastiach pôvodného výskytu
(Tab. 3), čo by zvyšovalo jeho invázny potenciál.
Tab. 3: Porovnanie absolútnej plodnosti býčka piesočného Neogobius fluviatilis zo Slovenska
(neresové obdobie) a z pôvodných oblastí výskytu.
autor
Azovské more[12]
Čierne more[14]
Azovské more[12]
Rieka Volga[15]
Kaspické more[16]
Dnepr.-Bug.
liman[6]
Dnepr-Bug liman[6]
naše údaje máj 08
(Ipeľ)

min
730
800
357
422
346

max
1950
2800
2750
932
1025

priemer
1195
1600
1410
555
628

377
730

2969
1391

1213
918

660

2003

974
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Na druhej strane však treba dodať, že ryby z neresového obdobia už majú časť
oocytov vyneresených a teda ich počet nezodpovedá počtu, aký bol pred začiatkom neresovej
sezóny. Absolútne plodnosti zistené v poneresovom období (od 1243 do 1564, Tab. 2),
pripravené na ďalšiu sezónu, môžu naznačovať, že býčko piesočný zo Slovenska má
v porovnaní s natívnymi oblasťami jednu z vyšších plodností (Tab. 3).
b
1,6

1,6

1,4

1,4

1,2

1,2

1

1
mm

mm

a

0,8

0,8

0,6

0,6

0,4

0,4

0,2

0,2

0

0
0

10

20

30

40

50

0

10

oocyt číslo

20
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50

oocyt číslo

Obr. 1: Veľkostné skupiny oocytov konkrétnej samice a, v neresovom (máj 08); b,
v poneresovom (október 08) období.
Býčky piesočné z Čierneho mora pohlavne dospievajú pri celkovej dĺžke tela 9 -12 cm
[14], hoci v sladkej vode môžu pohlavne dospieť aj pri menšej dĺžke tela [17]. Sladká voda
a odlišné klimatické podmienky teda pravdepodobne umožňujú býčkovi piesočnému, aby sa
rozmnožoval už pri menšej dĺžke tela ako v Čiernom mori, pretože najmenšia zo skúmaných
samíc z neresového obdobia, ktorá mala zreteľne odlíšené dve dávky oocytov v ováriách
a teda bola pripravená na neres, mala celkovú dĺžku tela 74 mm.

Záver
Populácia býčka piesočného na Ipli je pravdepodobne stabilná, pretože napriek
disturbancii sa udržala a nepreukazovala veľké výkyvy v hodnotách koeficientov. Plodnosť
býčka piesočného z Ipľa nie je vyššia ako v pôvodných oblastiach výskytu. Celková dĺžka tela
najmenšej pohlavne dospelej samice bola 74 mm. Na základe 2 veľkostných skupín oocytov
v ováriach možno usudzovať na dávkovitý neres. Z reprodukčných parametrov pomáha k
udržovanie stabilnej populácie najmä značná flexibilita v alokovaní zdrojov medzi potomstvo
a prežívanie.
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Vplyv charakteru prostredia na výskyt raka riečneho (Astacus astacus L.)
v Soblahovskom a Kubrickom potoku
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Úvod a formulácia cieľa
Sledované územie sa nachádza v juhovýchodnej časti od Trenčína, v pohorí Karpaty
a Strážovské vrchy.
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) [8]. Na skúmanom území sa vyskytuje len rak

riečny (Astacus astacus).
Raky sú dôležitou súčasťou nášho prírodného dedičstva, predstavujú významnú zložku
v sladkovodných ekosystémoch [15].
Na ich výskyt a početnosť v našich riekach vplýva niekoľko závažných faktorov.
Najviac ich ohrozujú antropogénne vplyvy (znečisťovanie, vysušovanie krajiny, úpravy tokov
či odchyt [11, 16, 17]. Okrem týchto činiteľov môže ich výskyt obmedzovať aj nevhodné
podložie, nedostatok úkrytov, rôzne ochorenia a parazity.
Cieľom tohto príspevku je: 1. zmapovať výskyt rakov v danej oblasti, 2.
charakterizovať vybrané toky, 3. posúdiť vplyv prostredia na výskyt raka riečneho.

Materiál a metódy
1. Charakteristika vybraných tokov
1.1 Kubrický potok
Kubrický potok, známy aj pod názvom Kubranský, pramení pod Kopcom Trubárkou
(670 m n.m.). Ústia doňho dva bezmenné pravostranné prítoky. Brehová vegetácia tvorená
jelšou lepkavou (Alnus glutinosa).
Tok je v obciach Kubrica a Kubra regulovaný s betónovými kaskádami. Vlieva sa do
potoka Teplička v miestnej časti Trenčína – Sihoť.
1.2 Soblahovský potok
Pramení nad obcou Soblahov a odvodňuje severnú časť Ostrého Vrchu (767,5 m
n.m.). Od limnokrénneho prameňa tečie cez husté bylinné zárasty, miestami ťažko
priechodné. Celý úsek je charakteristický silne inkrustovanými brehmi. V NPR Bindárka sa
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rozvetvuje a vytvára močiarne i mezofilné aluviálne biocenózy [7]. Z celkovej dĺžky 13,5 km
preteká obcami a intenzívne využívanou poľnohospodárskou krajinou, kde je tok regulovaný
bez brehových porastov.
Pri Veľkých Bierovciach sa vlieva Turniansky potok s prítokmi a v obci Sedličná sa
pred ústím vlieva Stankovský potok. Za Trenčianskymi Stankovcami sa vo výške 200m n. m.
vlievajú z ľavej strany do Váhu [7].

Strepto
koky
ml-1]
Psychro

460

0

0

100>

0

I.

394

205

1

0

1

0

I.

Trieda
čistoty

Koli
[ml-1]

460

[ml-1]
Plesne
ml-1]

Redox
potenciál
[mV]

Kubr.potok 7,94
2.prítok
Soblahovský 7,89
potok

Merná
vodivosť
[µS/cm]

pH

Názov
potoka

Tab.1: Niektoré fyzikálno-chemické a mikrobiologické parametre vody sledovaných tokov
(TU Zvolen)

2. Materiál a metódy
Charakter toku a fyzikálno – chemické parametre boli zhotovené metodiky AQEM [1].
Význam vplyvu niektorých faktorov prostredia na výskyt, resp. početnosť rakov na lokalite
bol zhodnotený pomocou mnohonásobnej regresie v zovšeobecnených lineárnych modeloch
[10]. Pri hodnotení výskytu (prezencia/ absencia) rakov bol použitý logistický regresný model
s logitovou transformačnou funkciou a binomiálnou distribúciou chýb. Pri hodnotení vplyvu
faktorov prostredia na veľkosť populácie bol použitý model s poissonovou distribúciou chýb
a logaritmickou transformačnou funkciou. V analýzach boli použité priemerné hodnoty
abundancie vzhľadom na to, že lokality boli navštevované vo viacerých časových intervaloch.
V prípade, že empiricky stanovený disperzný parameter bol väčší ako 1 bol namiesto
binomiálneho a poissonovho modelu použitý model s kvázi-poissonovou a kvázi-binomiálnou
distribúciou chýb [3,12]. Vzhľadom na nízky počet stupňov voľnosti a veľký počet
potenciálne vplyvných environmentálnych premenných boli modely budované po častiach.
V prvom kroku boli premenné rozdelené do troch skupín; substrátové, morfometrické
a fyzikálno-chemické. Matica premenných charakterizujúcich substrát na skúmaných
lokalitách v sebe zahŕňala percentuálne zastúpenie substrátov, ktorých celková pokryvnosť
bola väčšia ako 10%. Jednalo sa o mezolitál, mikrolitál, štrk a piesok s bahnom. Do matice
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boli tiež vložené premenné charakterizujúce diverzitu a vyrovnanosť v zastúpení jednotlivých
typov substrátu; Shannon-Weaverov index diverzity [13] a vyrovnanosť [14].
Matica

morfometrických

premenných

v sebe

zahŕňala

nasledovné

vektory:

vzdialenosť lokality od prameňa, sklon, nadmorskú výšku, zastúpenie prúdivých úsekov voči
tíšinám, maximálnu hĺbku toku a zatienenie.
Tretia matica charakterizovala fyzikálno-chemické vlastnosti vody a obsahovala
hodnoty pH a mernej vodivosti. Nadbytočné, silno korelované, premenné boli z uvedených
matíc vylúčené, tak aby boli hodnoty tolerancie väčšie ako 0,1.
V ďalšom kroku boli vytvorené samostatné maximálne modely pre substrátové,
morfometrické a fyzikálno-chemické premenné. Minimálne adekvátne modely vysvetľujúce
prítomnosť raka, respektíve veľkosť jeho populácie boli získané postupným vypúšťaním
premenných so štatisticky nevýznamným vplyvom z maximálnych modelov.
V modeloch boli ponechané len tie premenné, ktorých vypustenie spôsobilo
signifikantné zvýšenie deviancie [4]. Pre modely s disperzným parametrom ~ 1 (t. j. modely s
binomiálnou a poissonovou distribúciou chýb) boli zmeny v deviancii testované pomocou χ2
testu. Pre modely s kvázi-poissonovou a kvázi-binomialnou distribúciou chýb bol použitý F
test [5]. Za štatisticky preukazné boli považované výsledky na hladine významnosti α = 0.05.
Výsledky a diskusia
V Soblahovskom potoku bol terénny prieskum realizovaný v hornej časti toku nad
obcou Soblahov. Brehy toku sú silne inkrustované vápnikom, rieka si vymieľa koryto do
stvrdnutého blata. Podložie je málo zastúpené mezo a mikrolitálom, chýbajú typické brehové
úkryty v koreňoch stromov. Výskyt rakov riečnych sa na tejto lokalite nepotvrdil, okrem
výskumu Halgoša [6] v Soblahovskom - Hamranskom potoku.
V Kubrickom potoku bolo celkovo odchytených 135 jedincov Astacus astacus.
Charakter toku je podobný ako v Soblahovskom potoku. Tok preteká mimo obce v lesnom
prostredí avšak s prirodzenými koreňovými úkrytmi v brehoch a s mikro a mezolitálom na
dne.
Prostredie, v ktorom sa raky riečne na skúmanom území vyskytovali, malo charakter
prirodzených tokov s dostatočným prietokom, vytvorenými meandrami a brehovou
vegetáciou, prípadne bolo prostredie len čiastočne pozmenené. Takýto prirodzený charakter
toku je základným predpokladom bohatého oživenia vodnými organizmami a udržania jeho
biologickej aktivity [2].
Charakter vybraných tokov je porovnávaný podľa metodiky Aqem. Pri hodnotení
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faktorov ovplyvňujúcich početnosť rakov na lokalite sa ako štatisticky významný ukázal
vplyv pokryvnosti mikrolitálu (F1,9 = 7.69, p < 0.05) a štrku (F1,9 = 7.45, p < 0.05).
Priemerná početnosť rakov na skúmaných lokalitách rástla so zastúpením mikrolitálu
a naopak klesala s rastúcou pokryvnosťou štrku (Obr. 1).

Obr. 1: Vzťah medzi priemernou abundanciou rakov, pokryvnosťou mikrolitálu a štrku.
Záver
Daná práca pojednáva o rozšírení raka riečneho v Kubrickom potoku a jeho absencii
v Soblahovskom potoku. Vybrané toky sú vzájomne porovnávané a diskutované sú možné
vplyvy prostredia na ich výskyt. Charakter tokov a fyzikálno – chemické parametre boli
zhodnotené podľa metodiky Aqem. Nedostatočné zastúpenie mikrolitálu, brehové inkrustácie
a nedostatok úkrytov sa ukázali ako možné príčiny absencie raka riečneho v Soblahovskom
potoku.
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Optimálne metódy uchovávania rias Chlamydomonas reinhartdii
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Andrea Sámelová1, Eva Brutovská1, Koloman Dienes1, Andrea Ševčovičová2, Karol Mičieta1
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra botaniky, Révová 39,
811 02 Bratislava, Slovensko; samelova@fns.uniba.sk
2
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra genetiky, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko

Úvod a formulácia cieľa
Chlamydomonas reinhartdii ako jednobunková zelená riasa sa stala pre svoje

vlastnosti a znaky modelovým organizmom mnohých biologických experimentov [5].
Uchovávanie tejto riasy sa uskutočňuje preočkovávaním do nového substrátu (agar, tekuté
médium) v pravidelných intervaloch alebo skladovaním v chladničke pri nízkych teplotách.
Táto metóda uskladnenia je veľmi náročná, nie len na čas, materiál a manuálnu prácu, ale
počas preočkovávania môže dôjsť ku kontaminácií vzorky rôznymi infekciami, pretože táto
riasa veľmi citlivo reaguje na sezónne zmeny a na zmenu prostredia. Už dlhší čas sa skúma
problematika uchovania rias C. reinhartdii, ktorá by umožnila v prípade potreby znovu
obnovenie životaschopnosti buniek. Jednou z metód uchovania biologického materiálu
pri nízkych

teplotách

na

dlhšie

časové

obdobie

patrí

proces

kryokonzervácie.

Kryokonzervácia našla svoje uplatnenie v asistovanej reprodukcii a taktiež by mohla pomôcť
vyriešiť otázku uskladnenia buniek C. reinhartdii na dlhší čas [7]. Tento spôsob uskladnenia
by mohol znížiť náklady na materiál, ale aj čas, ktorý je potrebný na preočkovávanie a taktiež
by sa znížilo riziko nákazy rias infekciami, ktoré sa vo veľkej miere vyskytujú hlavne počas
letných mesiacoch. V našej práci sme testovali rôzne kryokonzervačné varianty a hľadali sme
najvhodnejšiu koncentráciu kryokonzervačného činidla, pri ktorom by boli bunky rias
schopné obnoviť životaschopnosť.

Materiál a metódy
V experimentoch sme používali štandardný kmeň Chlamydomonas reinhartdii W1
(zdroj: University Liége, Belgicko) nachádzajúci sa v zbierke na Katedre genetiky
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pri pokusoch sme používali
pevné a tekuté kultivačné médium. Zloženie médií a roztoky potrebné na ich prípravu sú
uvedené v Tab.1 a 2. Do pevného média sme pridali ešte 15 g agaru na 1000 ml média.
Roztoky sme doplnili do 1000 ml destilovanou vodou. Médium sem sterilizovali pri tlaku
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121 kPa a teplote 120 °C po dobu 30 minút. Všetky roztoky sa uskladňovali v chladničke pri
teplote 4 °C.

Zloženie pôdy

HSA pôda

TAP pôda

-

50

Beijerickov roztok I pre HSA (ml)

50

-

Roztok fosforečnanov (ml)

50

25

Stopové prvky (ml)

1

1

Tris – acetátový roztok (ml)

-

3,75

1,2

-

Beijerickov roztok pre TAP (ml)

Acetát sodný (g)
Tab.1 Zloženie kultivačných médií použitých v experimentoch:

Tab.2 Roztoky použité pre prípravu média:
Beijerinckov
Beijerinckov
roztok
pre TAP
roztok I
médium
• NH4Cl 10 g
rozpustiť v 450 ml
H 2O
• MgSO4.7H2O 7 g
• CaCl2.2H2O 0,2 g
rozpustiť v 450 ml
H 2O
• Doplniť do 1000
ml destilovanou
vodou.

• NH4Cl 8 g
• MgSO4.7H2O 2 g
• CaCl2.2H2O 1 g
• Doplniť do 1000
ml destilovanou
vodou.

Roztok
fosforečnanov,
pH 6,8

Trisacetátový
roztok

• NH4Cl 8 g
• MgSO4.7H2O 2 g
• CaCl2.2H2O 1 g
• Doplniť do 1000
ml destilovanou
vodou.

• Tris 48,4 g
• Ľadová kys.
octová 20 ml
• Doplniť do
1000 ml
destilovanou
vodou.

Stopové prvky
(Huttnerov, 1950)
•
•
•
•
•
•
•

EDTA 50 g
ZnSO4.4H2O 22 g
H3BO3 11,4 g
MnCl2.4H2O 5,1 g
FeSO4.7H2O 5,0 g
CuSO4.5H2O 1,6 g
(NH4)6Mo7O24.4H2O
1,1 g
• Doplniť do 1000 ml
destilovanou vodou.

Metódy
Príprava médií
Jednotlivé hmotnosti a objemy chemikálií sme rozpustili v príslušnom množstve
destilovanej vody v Erlenmeyerovej banke a uzavreli alobalom. Sterilizovali sme ich 30 minút
pri tlaku 121 kPa a teplote 121 °C. Po vysterilizovaní sme pevné médium v sterilných
podmienkach rozliali do sterilných Petriho misiek. Tekuté médium sme uchovali v chladničke
pri teplote 4 °C. Po vychladnutí sme aj pevné pôdy uchovávali v chladničke pri teplote 4 °C.
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Príprava roztokov metanolu
Roztoky metanolu sme pripravili nasledovne:
• 10 % metanol: 9 ml H2O a 1 ml metanolu
• 5 % metanol: 10 ml H2O a 10 ml 10% metanolu

Príprava kultúr pred zmrazovaním
Príprava pokusu začala prenesením buniek C. reinhardtii (štandardného kmeňa W1)
za sterilných podmienok na HSA médium, na ktorom rástli 6 dní pri svetelnom režime 12 h
svetlo / 12 h tma. Po 6 dňoch sme narastenú kultúru buniek C. reinhardtii v sterilných
podmienkach preočkovali do tekutého média HSA, v ktorom sme ich nechali rásť 3 - 4 dni.
Deň pred zmrazovaním sme si pripravili kontajner na zmrazovanie nasledovne: 250 ml
izopropanolu (C3H7OH) sme naliali do kontajnera a ten sme vložili do chladničky s teplotou
4 °C. Po 3 - 4 dňoch bola kultúra pripravená na zmrazovanie .

Zmrazovanie kultúr
Vyrastenú kultúru

sme

rozdelili

do

4

skúmaviek

s rovnakým

objemom

a centrifugovali (5 minút, 2500 ot./min., izbová teplota). Počas centrifugácie sme si pripravili
sterilné kryoskúmavky s objemom 1,5 ml, ktoré sme označili údajmi o kmeni, dátume a
koncentrácii metanolu a z chladničky vybrali pripravené roztoky metanolu. Po centrifugácii
sme zo vzorky zliali živné médium, urobili desatinné riadenie a svetelným mikroskopom sme
stanovili hustotu buniek kultúry pomocou Bürkerovej komôrky. Zmiešali sme 750 µl kultúry
A (skúmaná vzorka bez metanolu) a 750 µl kultúry B (5 alebo 10 % metanol) pri sterilných
podmienkach a pri veľmi slabom svetle, pretože kultúry s metanolom sú veľmi citlivé na
svetlo. Vzorky sme dostatočne premiešali. Polovicu skúmaviek sme obalili alobalom a druhú
polovicu sme vložili do kryoboxu a obalili alobalom. Prvá časť dvojkrokového zmrazovania
prebiehala najprv v mraziacom boxe pri teplote - 80 °C počas 72 minút. Druhé zmrazovanie
sa uskutočnilo v Dewarovej nádobe s tekutým dusíkom (kryosystém), do ktorej boli vzorky
následne prenesené. Kryobox bol v tekutom dusíku uložený 24, 48, 96 hodín až 2 týždne.
Potom sa vzorky vrátili do mraziaceho boxu (- 80 °C).

Rozmrazovanie kultúr
V deň rozmrazovania sme pripravili vodný kúpeľ s teplotou 35 °C. Kryoskúmavky
sme vybrali z kryoboxu. Z každého typu sme vzali jeden kus a vložili sme ich na cca 5 minút
do vodného kúpeľa s teplotou 35 °C. Ďalšie kryoskúmavky sme nechali voľne rozmrazovať
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pri izbovej teplote. Po vybratí vzoriek z vodného kúpeľa sme v sterilných podmienkach
prepipetovali obsah kryoskúmaviek do vopred pripravených Eppendorfových skúmaviek. Tie
sme vložili do centrifúgy a nechali centrifugovať pri nízkych otáčkach 10 minút pri izbovej
teplote. Počas centrifugovania sme naliali do Erlenmeyerových baniek 20 ml tekutého média
HSA a označili sme ich údajmi o jednotlivých kultúrach. Scentrifugované kultúry sme zliali
a bunky rozsuspenzovali v malom množstve HSA. Prepipetovali sme ich do pripravených
baniek a premiešali. Všetky kroky sme robili v sterilných podmienkach. Kadičky sme
umiestnili do kultivačnej miestnosti na trepačku. Narastenú kultúru sme hodnotili vizuálne
a mikroskopicky. Vzorky sme rozmrazovali v pravidelných intervaloch: 1, 5, 19, 14 až 30 dní.

Výsledky a diskusia
V prvom kroku sme overovali účinky kryokonzervačného činidla (CPA). Brand a kol.
[1] zistili, že schopnosť kultúry úspešne prežiť celý cyklus od zmrazovania až
po rozmrazovanie závisí nielen od podmienok zaobchádzania s kultúrou, ale aj od vhodného
výberu CPA a jeho koncentrácie. Najpoužívanejším CPA pri kryokonzervácii rias je metanol
a DMSO [13]. V minulosti boli realizované pokusy s metanolom a DMSO a zmrazovanie pri 80 °C [8]. Na základe týchto experimentov sme ako CPA vybrali metanol. Po použití
rôznych koncentrácií sme zistili, že bunky ktoré boli ovplyvnené metanolom s vyššou
koncentráciou vykazovali nižšie prežívanie. Ako optimálne sa odporúča 2 – 10 % roztok
metanolu [13]. Toto môžeme potvrdiť aj my, pretože pri použití 15 % metanolu sme po
prvých 2 pokusoch nepozorovali žiadne živé bunky. Ďalšie experimenty sme teda realizovali
len s 5 a 10 % metanolom. Pri vzorke, ktorá bola ovplyvnená 5 % metanolom, sme pozorovali
životaschopné bunky. Fernandéz [4] najlepšie výsledky pozoroval po použití 3 % metanolu.
Najväčšie úspechy boli zaznamenané počas kryokonzervácie dvojkrokovou metódou
po použití 10 % metanolu u rias Nitzschia ovalis a Chaetoceros calcitrans [11]. Najnovšie
výsledky experimentov uvádzajú, že bunky C. reinhardtii, ktoré boli ovplyvnené 2 - 10 %
metanolom, následne zmrazené pomocou dvojkrokového procesu pri rýchlosti chladenia
okolo 1 °C za minútu pri teplote - 55 °C a potom ponorené do tekutého dusíka s teplotou
- 196 °C zaznamenajú schopnosť prežitia okolo 50 % [10]. Dôležitou podmienkou
kryokonzervácie je aj hustota kultúry. Dovolíme si tvrdiť, že keď je kultúra hustá, bunky
nemajú dostatok potrebných živým a preto sa znižuje životaschopnosť kultúry. Lepšie
výsledky boli zaznamenané pri vzorkách s nižšou koncentráciou buniek [2]. Počas
experimentov sme pracovali s hustotou približne 106 buniek/ml. Táto hustota sa považuje za
odporúčanú dávku buniek na kryokonzerváciu [6].
607

Úspešné kryokonzervačné výsledky boli zaznamenané po použití dvojkrokovej techniky
zmrazovania [3, 9]. Ide o metódu, pri ktorej sa bunky v prvom kroku zmrazujú vložením
vzorky do mraziaceho boxu (- 70 °C) a v druhom kroku je vzorka prenesená do tekutého
dusíka (- 196 °C). Pri rozmrazovaní kultúry sme pozitívne úspechy dosiahli metódou rýchleho
rozmrazovania vzoriek. Používali sme vodný kúpeľ s teplotou 35 °C, ale aj rozmrazovanie pri
izbovej teplote. Pri rozmrazovaní vzorky pri izbovej teplote sme ani v jednom prípade
nezaznamenali životaschopné bunky. U niektorých vzoriek rozmrazených vo vodnom kúpeli
sme pozorovali zelené sfarbenie a následne po mikroskopickej analýze sme zistili, že bunky
sú živé a pohyblivé.
Ďalšie úspechy sme pozorovali pri postupnom zmrazovaní kultúry. Pri vzorkách, ktoré
boli zmrazené bez kryoboxu, sme nepozorovali žiadne životaschopné bunky, zatiaľ čo
s použitím kryoboxu sa nám v niektorých prípadoch podarilo bunky oživiť.
Na základe výsledkov našich experimentov môžeme potvrdiť, že metóda zmrazovania
je veľmi citlivá a jej podmienky súvisia aj s vlastnosťami a stavom kultúry buniek
pred zmrazením. Keďže kultúra, ktorú sme chceli zmrazovať, bola napadnutá v mnohých
prípadoch infekciou, rozhodli sme sa zamraziť aj takto napadnutú kultúru a zistiť jej
životaschopnosť. Zistili sme, že infekcia znižuje pravdepodobnosť prežitia buniek rias
po zmrazení, ale podarilo sa nám oživiť bakteriálne bunky, ktoré infekciu spôsobili. Potvrdili
sme tým hypotézu, že keď má kultúra problémy pred zmrazovaním, bude ich mať aj
po rozmrazovaní [12]. Dôležité je spomenúť, že bunky C. reinhardtii sa podarilo oživiť
počas mesiacov apríl, máj, jún a október až november. Počas letných mesiacov a zimy boli
bunky oslabené, a schopnosť prežívania bola veľmi nízka. Tieto bunky boli v tomto čase
náchylné na infekcie, ktoré mali negatívny dopad na životaschopnosť buniek.

Záver
Zistili sme, že 5 % metanol je jednou z najvhodnejších koncentrácií kryokonzervačnej
látky, ktorú sme použili pri zmrazovaní kultúr C. reinhardtii. Pozitívne úspechy pri
kryokonzerváci štandardného kmeňa C. reinhardtii W1 sme zaznamenali iba pri metóde
dvojkrokového zmrazovania. Zistili sme, že na účinnosť zmrazovania vplýva viacero
parametrov: stav kultúry pred zmrazením, vhodne zvolený CPA a jeho koncentrácia, metóda
zmrazovania i rozmrazovania kultúry. Došli sme k záveru, že nami testovaná metóda
kryokozervácie nie je vhodná na dlhodobé uskladnenie zbierky rias C. reinhardtii.
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Úvod a formulácia cieľa
V súčasnej dobe je mimoriadne aktuálne detailne monitorovať vzácne lokality
s výskytom ohrozených rastlinných druhov. Spoločenstvá rastlín sú ohrozované inváziami
nepôvodných taxónov, ktoré momentálne prenikajú aj do chránených území, čo predstavuje
vážne ohrozenie biologickej diverzity.
Cieľom našej práce bolo podrobné zmapovanie rozšírenia druhov cievnatých rastlín
dôležitých z hľadiska hodnotenia biodiverzity na území európskeho významu Kostolianske
lúky. Porasty xerotermného charakteru tu prechádzajú plynule do sadov a viníc, ktoré sú
čiastočne neobhospodarované, čím sa na nich vytvorili vhodné podmienky pre výskyt
mnohých druhov rastlín. Terénnym výskumom sme zaznamenali aktuálny stav z hľadiska
výskytu ohrozených, inváznych a expanzívnych taxónov.

Materiál a metódy
Terénny floristický výskum sme zrealizovali počas dvoch vegetačných období rokov
2007 a 2008, v mesiacoch jún až september 2007, 2008. Územie sme rozčlenili na 3 lokality:
1. Chránený areál (CHA) Kostolianske lúky (300-350 m n. m.): obec Kostoľany pod
Tríbečom, GPS súradnice 48°24′53,26″ s.z.š. 18°14′55,31″ z.z.d.
2. Okraje vinohradov neďaleko CHA Kostolianske lúky (280-300 m n. m.): obec Kostoľany
pod Tríbečom GPS súradnice 48°24′53,04″ s.z.š. 18°14′55,28″ z.z.d.
3. Okraj lesa, kroviny, lemy neďaleko CHA Kostolianske lúky (350 m n. m.): obec Kostoľany
pod Tríbečom GPS súradnice 48°24′53,37″ s.z.š. 18°14′55,53″ z.z.d.
Lokality sme navštívili v termínoch 12.7.2007, 14.7.2007, 7.8.2007, 10.9.2007,
6.6.2008, 22.6.2008, pričom sme zaznamenávali výskyt jednotlivých rastlinných druhov.
Postupovali sme metódou úplného súpisu druhov na lokalitách. Pri určovaní sme
použili [1, 2, 3].
Štatistické spracovanie údajov sme vytvorili pomocou programu Microsoft Office
Excel.
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Názvoslovie druhov sme jednotne upravili podľa [4].
Kategórie vzácnosti a ohrozenosti uvádzame podľa práce [5]. Príslušnosť ku
nepôvodným,

inváznym

a expanzívnym

druhom

sme

určovali

podľa

platného

celoslovenského zoznamu [6]. Príslušnosť ku synantropným druhom sme určovali pomocou
[7].

Výsledky a diskusia
Na skúmaných lokalitách sme celkovo zistili 197 druhov rastlín patriacich do 50
čeľadí.
Z chránených, ohrozených a vzácnych druhov sú zo študovaného územia známe
Anemone sylvestris L., Campanula boloniensis L., Epipactis helleborine (L.) Crantz,
Gentiana cruciata L., Limodorum abortivum (L.) Sw., Linum hirsutum L., Ophrys apifera

Huds., Orchis morio L., Orchis purpurea Huds., Orchis tridentata Scop., Orchis ustulata L.,
Pseudolysimachion orchideum (Crantz) Wraber, Scorzonera purpurea L., Senecio erucifolius

L.
Zoznam nepôvodných, inváznych a expanzívnych cievnatých rastlín skúmaného
územia obsahoval 18 rastlinných druhov. Spomedzi inváznych a expanzívnych taxónov sme
v roku 2007 a 2008 zaznamenali: Robinia pseudoacacia L., Stenactis annua (L.) Nees subsp.
annua, Cichorium intybus L., Cirsium vulgare (Savi) Ten., Tanacetum vulgare L.,
Amaranthus retroflexus L., Atriplex patula L., Calamagrostis epigejos (L.) Roth, Cirsium
arvense (L.) Scop., Fraxinus ornus L., Pastinaca sativa L., Picris hieracioides L. subsp.
hieracioides, Polygonum aviculare L., Sambucus nigra L., Verbascum chaixii subsp.
austriacum (Schott ex Roem. et Schult.) Hayek.

Môžeme konštatovať, že druhovo najpočetnejšie zastúpenou čeľaďou je čeľaď
Asteraceae (19 druhov), nasledujú čeľade Fabaceae (15 druhov) a Lamiaceae (15 druhov).

Podrobné kvantitatívne zastúpenie čeľadí ilustruje obr. 1. Celkový počet taxónov na
jednotlivých lokalitách sa líši. Na lokalite 2 (okraje vinohradov neďaleko CHA Kostolianske
lúky) sme zistili najvyšší počet – až 159 taxónov. Na lokalite 1 sme zaznamenali celkovo 123
taxónov a na lokalite 3 – 93 taxónov.
ostatné
Apiaceae

č e ľa d e

Orchidaceae
Poaceae
Scrophulariaceae
Cichoriaceae
Lamiaceae
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Obr. 1: Najpočetnejšie zastúpené čeľade v sledovanom území
Na základe početného zastúpenia jednotlivých geoelementov možno konštatovať, že
v skúmanom území sa najviac vyskytovali submediteránne druhy (84 druhov), početné boli
tiež boreálne (40 druhov) a subatlantické (33 druhov).
Z hľadiska zastúpenia druhov podľa ich výskytu v jednotlivých vegetačných stupňoch
Slovenska je v skúmanom území najviac druhov typicky rozšírených od nížin do podhorského
stupňa (76 druhov), druhov rozšírených od nížin do horského stupňa (58 druhov) a druhov
rozšírených od nížin do pahorkatinného stupňa (32 druhov).
Zo životných foriem v sledovanom území prevládajú hemikryptofyty (115 druhov),
významnou mierou sú tiež zastúpené terofyty (37 druhov) a geofyty (13 druhov).
Z celkového počtu 197 rastlinných druhov nachádzajúcich sa na vybraných lokalitách
pohoria Tribeč sú synantropné druhy zastúpené v počte 89 taxónov, čo predstavuje podiel až
45% (obr. 2).

89; 45%

108; 55%

ostatné druhy
synantropné druhy

Obr. 2: Podiel synantropných druhov z celkového počtu druhov zaznamenaných v skúmanom
území (príslušnosť ku synantropným druhom podľa Jurka, 1990)
Naše výsledky sme porovnali s výsledkami iných autorov – Príspevok k rozšíreniu
cievnatých rastlín v strednej časti pohoria Tribeč [8] a s komplexným príspevkom Kvetena
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Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie (pohorie Tríbeč a Vtáčnik) 1. Zoznam taxónov
cievnatých rastlín [9].

Záver
Floristickým výskumom na 3 lokalitách v študovanom území sme zaznamenali
celkovo 197 druhov cievnatých rastlín patriacich do 50 čeľadí.
Z prírodoochranárskeho hľadiska je významné potvrdenie 14 ohrozených a vzácnych
taxónov. Na druhej strane zoznam inváznych, nepôvodných a expanzívnych rastlín
študovaného územia obsahoval 15 rastlinných druhov.
V skúmanom území sa najviac vyskytovali submediteránne druhy (84 druhov).
Z hľadiska životných foriem boli v skúmanom území najviac prítomné hemikryptofyty (115
druhov). Z celkového počtu 197 rastlinných druhov nachádzajúcich sa na vybraných
lokalitách boli synantropné druhy zastúpené v počte 89 taxónov, čo predstavuje podiel 45 %.
Výsledky nášho výskumu sú využiteľné pre zvýšenie environmentálneho povedomia
verejnosti, pre poľnohospodársku prax a pre činnosť orgánov ochrany prírody (zabezpečenie
menežmentových opatrení pre prežívanie populácií ohrozených druhov v poľnohospodárskej
krajine, alebo ako podklad pre dlhoročný kontinuálny monitoring nebezpečných inváznych
druhov).
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Sezónne zmeny kalamitných druhov komárov (Diptera, Culicidae) v inundačnej oblasti
Dunaja v okolí Bratislavy
Lucia Strelková
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra Ekológie, Mlynská dolina, 84215
Bratislava, Slovensko, luciastrelkova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Druhom čeľadi komárovité (Diptera, Culicidae) je na celom svete venovaná veľká
pozornosť. V posledných rokoch sa do pozornosti dostáva téma klimatických zmien a ich
dopad na vodné i suchozemské ekosystémy. Vplyvom klimatických zmien dochádza
k zmenám v hydrologickom režime, ktoré vedú k nepravidelnému vysychaniu tečúcich
i stojatých vôd, alebo naopak nepravidelným záplavám. Otepľovanie môže vyústiť do
značných zmien vo fenológii rôznych vektorov, najmä niektorých zástupcov viacerých radov
ektoparazitického hmyzu, čo môže pôsobiť na skrátenie dĺžky vývinu jednotlivých generácií
a ako aj počtu generácií v priebehu roka [1,2].
Inundačné oblasti riek Dunaj a Morava patria medzi tie oblasti Slovenska, ktoré sú
známe častým premnožením kalamitných druhov komárov, hlavne v období (v súčasnosti
nepravidelných) záplav. Na uvedenom území dochádzalo a stále dochádza k premnoženiam
nasledujúcich kalamitných druhov komárov Aedes vexans (Meigen, 1830), Ochlerotatus
sticticus (Meigen, 1838), Aedes rossicus (Dolbeshkin, Gorickaja & Mitrofanova, 1930)

a Aedes cinereus (Meigen, 1818).
Cieľom predloženého príspevku je zistiť sezónne zmeny abundancie kalamitných
druhov komárov a ich súvislosť so zmenami úrovne hladiny Dunaja vplyvom klimatických
a antropických zmien.

Materiál a metódy
Výskum bol robený v Bratislave v časti Ovsište. Lokalita sa nachádzala v mäkkom
lužnom lese (asociácia Salici-Populetum, zväz Salicion-albae) v blízkosti dostihovej dráhy
pred protipovodňovou hrádzou na pravom brehu rieky Dunaj. Materiál bol odoberaný v okolí
pozostatku mŕtveho ramena (plesiopotamál), ktoré je napájané podzemnou vodou a naplnené
aspoň čiastočne počas väčšej časti roka.
Materiál bol odoberaný v pravidelných mesačných intervaloch od apríla do septembra
2009, v lete každé dva týždne. Imága sme šmýkali entomologickou sieťkou po dobu asi 5
min. Samice boli uchovávané na sucho, samce fixované 96% etylalkoholom. Zo získaného
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materiálu samcov boli urobené mikroskopické preparáty.

Výsledky a diskusia
V roku 2009 sme zistili na sledovanej lokalite v Bratislave 14 druhov komárov. Trpiš
[3] zistil v okolí Bratislavy v roku 1953 11 druhov komárov. Počas rokov 1981-82 zistil
Labuda [4] na území Bratislavy celkovo 19 druhov komárov, pričom najpočetnejšie zastúpené
boli druhy Aedes vexans, Ochlerotatus sticticus a Aedes cinereus. Halgoš, Petrus [5] zistili
v Bratislave – Ovsišti pri náletoch na atraktanta nasledujúce počty druhov komárov: v roku
1971 -10 druhov, v roku 1972 – 12 druhov, v roku 1992 – 5 druhov a v roku 1993 – 10
druhov. V roku 1994 zistili Halogoš, Petrus [6] na uvedenej lokalite 8 druhov, pričom
najpočetnejší bol druh Ochlerotatus sticticus.
V roku 2009 boli najpočetnejšie zastúpené druhy Aedes vexans, Ochlerotatus sticticus,
Aedes cinereus a Aedes rossicus (Obr.1) Na lokalite sme zistili dvoch zástupcov rodu Culex

a to Culex modestus a Culex pipiens.
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Obr. 1: Pomerné zastúpenie kalamitných druhov komárov na lokalite Bratislava – Ovsište.
V blízkosti nami sledovanej lokality bol robený výskum sezónnej dynamiky druhov
komárov

napádajúcich živého atraktanta – koňa v rokoch 1971-72 [5] a 1992-93 [5].

V rokoch 1971-72 bol odoberaný materiál na lúke s prítomným slepým ramenom, ktoré sa tu
nachádzalo aj pri výskume v rokoch 1992-93. V rokoch 1992-93 bol materiál odoberaný na
lúke priamo v areáli dostihovej dráhy.
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Rok 1971 bol relatívne suchý s jedným vrcholom abundancie odchytených komárov
v júli, z ktorých viac ako 60% tvoril druh Aedes vexans [5]. Daný vrchol nasledoval po
období zvýšenej hladiny Dunaja v júni. Nasledoval výrazný pokles hladiny pod 2m a jeho
opätovné stúpnutie koncom augusta už nespôsobilo vyliahnutie ďalšej generácie kalamitných
druhov komárov.
V roku 1972 dosiahla abundancia druhu Aedes vexans tri vrcholy – v júni, koncom
júla a začiatkom augusta a na konci augusta a na začiatku septembra [5]. Tieto vrcholy
korelovali a nasledovali za zvýšenou hladinou Dunaja. Abundancia druhu Ochlerotatus
sticticus dosiahla dva vrcholy a to koncom júna a na začiatku augusta.

V nasledujúcich rokoch bolo sledované územie silne ovplyvnené človekom a to najmä
výraznou výstavbou a reguláciou toku. Dané zmeny mali za následok zmeny v hydrologickom
režime Dunaja a najmä pokles podzemnej vody. Typické zvýšenie hladiny Dunaja v letných
mesiacoch nahradil vysoký stav vody v jarných mesiacoch. Daný vývoj mal za následok aj
zmenu z typickej trojvrcholovej abundancie na jednovrcholovú. V roku 1992 zaznamenali
Halgoš, Petrus [5] najvyššiu početnosť druhu Aedes vexans koncom mája a začiatkom júna.
U druhu Ochlerotatus sticticus zaznamenali dva vrcholy a to v máji a júni.
Na konci roku 1992 začalo svoju prevádzku Vodné dielo časť Čunovo, čo malo za
následok stabilizovanie dunajského koryta, zvýšenie hladiny vody Dunaja a tým aj podzemnej
vody. Hladina vody Dunaja v roku 1993 dosahovala 4m s maximom v letných mesiacoch
koncom júla a začiatkom augusta. Halgoš, Petrus [5] zistili, že krivka početnosti druhu Aedes
vexans opäť získala trojvrcholový charakter – začiatkom mája, koncom júna a najvyššia

abundancia bola koncom augusta, pričom nasledovala po najvyššej hladine Dunaja začiatkom
augusta. U druhu Ochlerotatus sticticus bol zaznamenaný len jeden vrchol abundancie a to
začiatkom mája, ktorý koreloval aj s vrcholom hladiny Dunaja a abundancie druhu Aedes
vexans.

V roku 2009 sme skúmali sezónne zmeny početnosti kalamitných druhov Aedes
vexans a Ochlerotatus sticticus, ktoré mali najvyššie pomerné zastúpenie v odberoch. U druhu
Aedes vexans sme zaznamenali počas sledovaného obdobia jeden vrchol abundancie

začiatkom júla, keď dosahovala hladina Dunaja najvyššie hodnoty (Obr.2).

U druhu

Ochlerotatus sticticus sme zaznamenali dva vrcholy početnosti a to začiatkom júna a koncom

júla, keď hladina Dunaja nedosahovala maximálne hodnoty.
Druhy Aedes vexans, Ochlerotatus sticticus a Aedes cinereus sú druhy dominujúce
v Podunajskej nížine, pričom krivka vyjadrujúca sezónnu dynamiku aktívnych samičiek
všetkých zistených druhov spolu je v podstate krivkou početnosti uvedených troch druhov [7].
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Uvedené druhy môžu mať niekoľko generácií v priebehu jedného roka a počet generácií je
určený počtom záplav, ktoré spôsobuje Dunaj [8]. Podľa Trpiša [8] začína premnožovanie
druhov Aedes vexans, Ochlerotatus sticticus a Aedes cinereus pri zvýšení hladiny Dunaja na
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Obr. 2: Kolísanie početnosti druhov Aedes vexans a Ochlerotatus sticticus v súvislosti
s vodným stavom hladiny rieky Dunaj (vodný stav bol meraný na toku Dunaj v pravidelných
denných intervaloch na hydrologickej stanici v obci Devín, zdroj: SHMU)
Záver
Z výsledkov vyplýva, že vrcholy početnosti kalamitného druhu Aedes vexans silne
závisia od úrovne hladiny Dunaja a tým aj podzemnej vody, ktorou sú zvyčajne napájané
typické liahniská druhov komárov. Krivka abundancie daného druhu mala pred začatím
regulovania toku Dunaja trojvrcholový charakter. Druh Ochlerotatus sticticus má zvyčajne
dva vrcholy abundancie, ktoré nie vždy korelujú s výškou hladiny Dunaja. K premnoženiu
kalamitných druhov dochádza, ak hladina Dunaja dosahuje okolo 4m. V súčasnosti sú záplavy
nepravidelné v závislosti od množstva vody, ktorá sa na naše územie dostáva z územia
Rakúska, kde je na toku Dunaja vybudovaných množstvo priehrad. V druhovom spektre mali
vysokú početnosť aj druhy Aedes rossicus a Aedes cinereus, najvyššie percento však vo
všetkých odberoch tvorili spomínané druhy Aedes vexans a Ochlerotatus sticticus.
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Nové poznatky o mechanismech účinků toxických sinic (cyanobakteria)
Eliška Sychrová, Klára Hilscherová, Luděk Bláha
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Centrum pro výzkum toxických látek v
prostředí - RECETOX, Kamenice 3, Brno, CZ – 625 00, 184408@mail.muni.cz

Úvod a formulace cílů
Velký zájem o problematiku sinic je rozpoután díky jejich masovému rozvoji po
celém světě. Jejich přílišný nárůst způsobuje problematické využití vodního reservoárů
člověkem (jako zdroj pitné vody, pro rekreaci…) a má nezanedbatelné negativní vlivy
jak na jednotlivé organismy, tak na celý ekosystém. Nejvýraznějším negativním projevem
mohou být hromadné úhyny živočichů způsobené samotnými látkami produkovanými
sinicemi [1] či změnou chemismu vody (pokles obsahu kyslíku, změna pH,…) [2, 3].
Jednou z možností studia toxicity vodního květu sinic je využití buněčných in vitro
systémů. Existující práce byly zaměřeny převážně na čisté známé cyanotoxiny (zejména
microcystiny), kde odpověď zpravidla koreluje s dávkou a časem [4]. Avšak toxicitu
mnoha přírodních vzorků nelze odvodit jen od přítomnosti jedné z toxických látek, protože
cyanotoxinů a dalších metabolitů se v buňkách sinic vyskytuje celá řada [5]. Důležité je
tedy studovat účinek celého souboru těchto látek přímo ze vzorků sinic.
Vedle akutní toxicity (letality) mohou některé látky způsobovat

doposud málo

prostudované subletální účinky. Ukazuje se například, že microcystiny (nejvíce prostudované
cyanotoxiny) mohou mít vliv na dělení buněk a v závislosti na koncentraci dochází buď
k inhibici či indukci apoptózy a buněčného dělení [6]. Při in vitro expozici cyanotoxinem cylindrospermopsin bylo sledováno i možné ovlivnění produkce hormonů [7].
Naše studie byla zaměřena na specifické účinky metabolitů sinic spojené s tzv.
endokrinní disrupcí, tedy modulací fungování hormonů v organismech po působení
cizorodých látek. Cílem bylo pomocí in vitro modelů prostudovat možný estrogenní efekt a
srovnat míru tohoto účinku u jednotlivých druhů sinic či řas. Dalším dílčím cílem bylo
pokusit se zjistit, zda látky způsobující daný efekt jsou produkovány spíše do okolního
prostředí již během života sinic (testování

exudátů),

nebo zda jsou bioaktivní látky

přítomny uvnitř sinic (testování vodného extraktu biomasy).

Materiál a metody
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Všechny druhy sinic a řas sledované v této studii byly kultivovány v laboratořiích
centra RECETOX PřF MU, následně zpracovány a jejich biologické aktivity (
estrogenita) vyhodnoceny in vitro.
KULTIVACE SINIC A ŘAS
Experimentálně ověřená délka kultivace byla 10 – 14 dnů, v průběhu růstu byla
prováděna kontrola odumírání a rozpadu buněk.
Jednotlivé druhy sinic a řas byly v rámci této studie kultivovány v 50% ZBB médiu,
které je kombinací Zehneder média a Bristol modifikované Bold média v poměru 1:1 a je tak
zajištěn optimální růst sinic i řas ve stejném prostředí.
PŘÍPRAVA VZORKŮ PRO TESTOVÁNÍ
Z kultivace sinic a řas byly pro testy použity jak vzorky biomasy sinic tak médium ve
kterém byly tyto organismy pěstovány (tj. médium s látkami, které byly sinicemi a řasami
vyloučeny do okolí během růstu = exudát). Po ukončení kultivace byla biomasa (pro další
přípravu extraktu) od média oddělena centrifugací.
Exudáty byly nejprve zkoncentrovány pomocí vakuové odparky a následně
uchovávány při – 80 °C. Pro testy byla dále připravena zpětně naředěná ředící řada vzorku.
Pro testování efektů extraktů z buněk sinic byly koncentrace biomasy všech vzorků
upraveny na stejnou hodnotu (4 mg sušiny/ml). K narušení buněčných struktur došlo již
působením mrazu (při uchovávání), úplné homogenizace pak bylo dosaženo pomocí
ultrazvukového trnu a v případě vzorků řas přídavkem balotiny (skleněné mikrokuličky). Pro
testování in vitro byl použit vodný extrakt získaný po centrifugaci (zbaveno buněčných
zbytků; pro udržení stejné koncentrace byly vzorky doplněny vodou na původní objem).

TESTOVÁNÍ ESTROGENITY
Pro sledování estrogenní aktivity byla použita buněčná linie MVLN. Jedná se o buňky
lidského karcinomu prsu s reportérovým genem pro luciferázu pod kontrolou estrogeního
receptoru.
Princip testu: V případě, že dojde během expozice k aktivaci estrogeního receptoru, je
také aktivován gen pro luciférázu. Dodáním substrátu pro tento enzym můžeme následně
sledovat odezvu na luminometru. Pro určení míry indukce srovnáváme odezvu vzorku
s efektem známe koncentrace estradiolu (tj. hormon a přirozený ligand estrogenního
receptoru).
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Výsledky a diskuse
Míra indukce estrogenity byla určena pomocí in vitro testů s buněčnou linií MVLN.
K porovnání účinků jednotlivých vzorků byla použita hodnota EC50 popřípadě tab.1). Podle
našich znalostí, je naše práce první studii estrogenních aktivit u vzorků toxických sinic. U
řady vzorků byla pozorována významná estrogenní aktivita. U sinic bylo možno pozorovat
větší aktivitu u exudátů, naopak řasy vyvolávaly efekt jen v případě extraktů biomasy buněk.
Vliv média ve kterém byly sinice a řasy pěstovány byl vyloučen testováním příslušných
kontrolních vzorků (samotné médium zpracované stejným způsobem jako exudáty).

Tab. 1: Hodnoty EC50 extraktů i exudátů stanovené pomocí in vitro testů
EXTRAKTY
TESTOVANÉ VZORKY
DRUHY SINIC A ŘAS

EC50
(mg sušiny sinic /mL)

vz.1 - Aphanizomenon gracile CCALA

0,0066
n.e.

vz.2 - Microcystis aeruginosa PCC
vz.3 - Cylindrospermopsis raciborski SAG

EXUDÁTY
EC50
(faktor
zakoncentrování
původního média)
4,05
0,47

n.e.

1,19

0,123
n.e.

3,73
11,38

vz.6 - Planktothrix agardhii Bú

n.e.

3,65

vz.7 - Aphanizomenon flos-aquae PCC

n.e.

n.e.

vz.8 - Aphanizomenon flos-aquae SAG

n.e.

n.e.

vz.9 - Planktothrix agardhii SAG

n.e.

9,19

vz.10 - Aphanizomenon klebahnii CCALA

n.e.

10,37

vz.13 - Chlorella kessleri

0,0586

n.e.

vz.14 - Scenedesmus quadricauda

0,027

n.e.

n.e.

n.e.

vz.4 - Aphanizomenon gracile SAG
vz.5 - Anabaena flos-aque UTEX

kontrola
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Na výsledcích lze vidět odlišnou intenzitu působení u jednotlivých druhů sinic.
Rozdílná aktivita byla naměřena i v rámci jednoho rodu (obr.1). Např. rod Aphanizomenon
vykazuje různou indukci estrogenity v závislosti na druhu. Zatímco A. gracile měl velký
estrogenní efekt u rodu A. flos-aque účinek nebyl pozorován ani v případě exudátů ani
extraktů

Obr. 1: Indukce estrogenní odpovědi v buňkách MVLN po působení referenční látky
(estradiol, E2) a dvou druhů rodu Aphanizomenon (% indukce luminiscence reporterové
luciferázy závislé na estrogenním receptoru)
400,0

test estrogenity EXTRAKTŮ
buněčná linie MVLN
lab. vzorky

350,0
300,0

% indukce

250,0
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0,00034
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-50,0
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0,0

Aphanizomenon flos-aque
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Studií zabývajících se problematikou narušení hormonální regulace sinicemi je velmi
málo. Možný estrogenní potenciál některých cyanotoxinů, konkrétně nodularinu a
microcystinu-LR byl popsán ve studii [8] , kde oba toxiny vykazovaly silnější estrogenitu než
přírodní bisfenol A. Jedná se ovšem o testy čistých látek a v našem případě je nutné počítat
s možným vzájemným ovlivněním účinků produkovaných látek. Navíc analýzy obsahu
microcystinů u testovaných sinic (nejsou v této práci prezentovány) nijak nekorelovaly s
pozorovanou estrogenní aktivitou.
Naše výsledky poukazují, že produkce látek způsobující možnou estrogenní disrupci je
pro většinu vzorků sinic významnější v průběhu života, kdy jsou tyto látky vylučovány do
okolí. Naopak u vzorků řas nedocházelo k produkování těchto látek do okolí.
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Závěr
Ve studii byla zjištěna estrogenní aktivita způsobená látkami obsaženými nebo
produkovanými buňkami sinic a řas. Míra tohoto účinku je odlišná u jednotlivých druhů sinic
i v rámci jednoho rodu (př. r. Aphanizomenon).
Modulace estrogenní aktivity byly pozorovány u většiny vzorků exudátů sinic, kdežto
extrakty ovlivňovaly aktivitu pouze ve dvou případech – estrogenně aktivních látek dochází
více v průběhu života postupným vylučováním látek. U řas naopak byla pozorována
vyraznější estrogenní aktivita jen u extraktů.
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szantoova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Cirkadiánny systém riadi množstvo behaviorálnych a fyziologických procesov s 24
hodinovou periódou a umožňuje tak anticipáciu denných zmien vonkajšieho prostredia.
Centrálny

pacemaker

cirkadiánneho

systému

je

u cicavcov

lokalizovaný

v suprachiazmatických jadrách (SCN) hypotalamu a prijíma neurálne signály z retiny
prostredníctvom retinohypotalamického traktu počas entrainmentu svetlom [1, 2]. Oscilátory
mimo SCN sa nazývajú periférne oscilátory a zahŕňajú periférne orgány ako aj ostatné
mozgové štruktúry. V súčasnosti sa ukázalo, že periférne oscilátory existujú v takmer každom
type buniek a autonómne generujú oscilácie v periférnych tkanivách [3, 4]. SCN
synchronizuje periférne oscilátory nepriamo reguláciou správania a priamo prostredníctvom
hormonálnych a neurálnych signálov [5]. Periférny cirkadiánny systém môže byť
koordinovane regulovaný množstvom cirkulujúcich faktorov, ktoré sú ovplyvnené
metabolickým stavom organizmu [6].
Na bunkovej úrovni je cirkadiánny oscilátor autoregulačná geneticky determinovaná
sieť, pozostávajúca z komplexu negatívnych a pozitívnych spätnoväzobných transkripčnotranslačných slučiek. Hlavná negatívna spätnoväzobná slučka je tvorená proteínovými
produktami troch period (per1, 2, 3) a dvoch kryptochrómových génov (cry1, 2). Základné
helix-slučka-helix transkripčné faktory s PAS doménou BMAL1 a CLOCK tvoria pozitívnu
časť transkripčno-translačnej slučky [7]. REV-ERBα je členom superrodiny orfanových
receptorov a patrí medzi gény s kapacitou ovplyvňovať hlavnú spätnoväzobnú slučku [8].
V dôsledku zmeneného životného štýlu a nárokov na organizáciu práce sa objavilo
množstvo faktorov (napr. nepravidelný svetelný a potravový režim), ktoré interferujú so
správnou synchronizáciou cirkadiánneho systému a následne aj priebehom biologických
rytmov. Výsledkom sú porušené fázové vzťahy cirkadiánnych zmien v správaní,
hormonálnych a metabolických premenných, ktoré vedú k internej desynchronizácii [9].
Populačné štúdie dokázali, že práca na smeny a z toho vyplývajúce narušenie endogénnej
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rytmicity, má za následok vyššie riziko vzniku obezity, kardiovaskulárnych ochorení,
prejavov metabolického syndrómu a nádorových ochorení [10, 11, 12, 13].
Vo viacerých štúdiach bola aplikovaná séria fázových posunov celého svetelného
cyklu (niekoľko hodinové fázové predbiehanie alebo oneskorenie), ktoré modelujú transAtlantické lety zo západu na východ (fázové predbiehanie) alebo z východu na západ (fázové
oneskorenie), a zmeny v pracovnom režime pri práci na smeny. Posun svetelného cyklu má za
následok dočasnú dezorganizáciu a následnú resynchronizáciu na novú fotoperiódu a
kompletné znovunastavenie trvá niekoľko cyklov. Keďže sa predpokladá, že fázové vzťahy
medzi oscilátormi v cirkadiánnej organizácii majú adaptívnu funkciu, časté poruchy týchto
fázových vzťahov môžu mať škodlivé následky [14, 15, 16, 17, 18].
Cieľom našej práce bolo identifikovať faktory dôležité pri vzniku internej desynchronizácie. Ako model sme
si zvolili internú desynchronizáciu navodenú svetelným režimom simulujúcim prácu na smeny, ktorá býva

často asociovaná s civilizačnými ochoreniami. Našou hypotézou je, že v podmienkach nestabilných cyklov
prostredia dochádza k narušeniu funkcie periférnych oscilátorov, čo môže súvisieť so vznikom porúch
metabolizmu. Fyziologický účinok nestabilného svetelného režimu sme posudzovali na základe zmien
v expresii hodinových génov per2 a bmal1 a génov regulujúcich tukový a glukózový metabolizmus rev-erbα,

pparα a pdk4.

Materiál a metódy
V pokuse bolo použitých 73 samcov potkanov kmeňa Wistar. Kontrolná skupina bola
exponovaná štandardnému svetelnému režimu svetlo: tma 12:12 (LD) so začiatkom svetlej
fázy dňa o 6.00. Experimentálna skupina bola vystavená svetelnému režimu, ktorý pripomína
svetelný režim pri práci na smeny. Každý druhý deň sa uskutočnil posun o 8 hodín smerom
dozadu (phase delay), teda fáza tmy bola dlhšia o 8 hodín. Všetky potkany mali prístup k
potrave (štandardná peletovaná zmes KKZ-P-M, Dobrá voda) a vode ad libitum. Odbery sa
uskutočnili v priebehu 24 hodín v pravidelných 4-hodinových intervaloch 10 týždňov po
iniciácii nestabilného svetelného režimu. Vypreparované srdcia a pečene boli zmrazené
v tekutom dusíku a uložené pri –80°C až do izolácie celkovej RNA
Na izoláciu celkovej RNA z tkanív sme použili Tri-Reagent (MRC, USA). cDNA sme
nasyntetizovali s použitím reverznej transkriptázy, pomocou kitu ImProm-II Reverse
Transcription System (Promega, USA). Kvantifikácia cDNA prebiehala pomocou real time
PCR. V PCR reakcii sme používali master mix s hot start polymerázou (QuantiTect SYBR
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Green PCR Kit; QIAGEN, Nemecko). Meranie prebehlo v cykleri Step-One System (Applied
Biosystems, USA). Program sa začínal počiatočnou aktiváciou hot start DNA polymerázy a
denaturáciou dvojreťazcových molekúl DNA 15min pri 95°C, pokračoval stanoveným počtov
cyklov (50 cyklov), v ktorých sa opakovali kroky – denaturácia 15s pri teplote 94°C, anelácia
30s pri stanovenej anelačnej teplote a extension 30s pri 72°C. Program sa končil
dosyntetizovaním reťazcov 5min pri 72°C. Primery použité v reakciách boli: per2
(AB016532)

–

sense

5'-GAGGTTCAGGGAAGTGAGCA-3',

TTGACACGCTTGGACTTCAG-3';

bmal1

antisense

(AB012600)–sense

5'5'-

GCACTCACACATGGTTCCAC-3', antisense 5'-CATTCCGCAAGGTGTCCTAT-3'; gapdh
(AF106860)

–

sense

5'-CTGAGAATGGGAAGCTGGTC-3',

GTGGTTCACACCCATCACCAA-3';

rev-erbα

(NM_145775)

–

antisense

5'-

sense

5'-

CTTCCGTGACCTTTCTCAGC-3', antisense 5'-CTGGTCCTTCACGTTGAACA-3'; pparα
(NM_013196)

–

sense

TGTCGAATATGTGGGGAC-3';

5'-AAACGGATTGCATTGTGTGA-3',
(NM_053551)

pdk4

–

antisense

5'-

sense

5'-

AAGCCACATTTGGGAGTATCG-3', antisense 5'-CCTCATGGCAATCTTGAATAG-3'.
Rytmickosť denného profilu expresie génov bola otestovaná 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. Čas je uvádzaný v relatívnych jednotkách Zeitgeber time (ZT). ZT0 je definovaný ako začiatok
svetlej fázy 24 hodinového cyklu.

Výsledky a diskusia
Denný profil expresie per2 v pečeni bol signifikantne rytmický s maximom
pozorovaným na začiatku tmavej fázy 24 cyklu (ZT 14:08, cosinor P<0,0001) u kontrolných
potkanov. U potkanov vystavených každý druhý deň posunu svetelného režimu o 8h dozadu
po dobu 10 týždňov sa perióda denného rytmu expresie per2 obrátila do antifázy s akrofázou
v strede svetlej fázy dňa (ZT 5:30, cosinor P<0,05) s posunom takmer 9 hodín smerom
dozadu v porovnaní s kontrolou. Denný rytmus expresie bmal1 mala u kontrolných potkanov
najvyššie hladiny na prechode z tmavej do svetlej fázy dňa (ZT 22:53, cosinor P<0,0001).
U potkanov vystavených svetelnému režimu simulujúcemu prácu na smeny expresia bmal1
dosahovala vrchol na začiatku tmavej fázy dňa (ZT 13:18, cosinor P<0,0001). Bol u nich
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pozorovaný signifikantný fázový posun expresie bmal1 v porovnaní ku kontrolným potkanom
o 9 hodín.
Expresia jadrového receptora rev-erbα v pečeni kontrolných jedincov vykazovala
signifikantný denný rytmus s vrcholom v druhej polovici svetlej fázy dňa (ZT 7:31, cosinor
P<0,0001). Následkom nestabilného svetelného režimu sa expresia rev-erbα dostala do
protifázy s vrcholom expresie na konci tmavej fázy dňa (ZT 23:03, cosinor P<0,0001) a posun
akrofázy expresie bol viac ako 8 hodín. Expresia receptoru peroxizómového proliferátora alfa
(pparα) v pečeni vykazovala signifikantný denný rytmus u kontrolných zvierat s maximom na
konci svetlej fázy dňa (ZT 10:22, cosinor P<0,0001). Následkom fázového posunu svetelného
režimu sa akrofáza expresie pparα posunula na začiatok svetlej fázy dňa (ZT 2:28, cosinor
P<0,02). Fázový posun akrofázy smerom dozadu bol takmer 9 hodín. Expresia kinázy 4
pyruvátdehydrogenázy (pdk4) v pečeni kontrolných potkanov dosahovala najvyššie hladiny
na konci tmavej fázy dňa (ZT 23:16, cosinor P<0,0001). Vplyvom posunu svetelného cyklu sa
expresia pdk4 stala arytmickou.
Denný profil expresie per2 v srdci bol signifikantne rytmický s maximom
pozorovaným na začiatku tmavej fázy 24 cyklu (ZT 13:32, cosinor P<0,0001) u kontrolných
potkanov. U potkanov vystavených nestabilným svetelným podmienkam sa perióda denného
rytmu expresie per2 obrátila do antifázy s akrofázou v prvej polovici svetlej fázy dňa (ZT
3:35, cosinor P<0,001). Fázový posun dosahoval viac ako 9 hodín. Expresia bmal1 v srdci
mala u kontrolných potkanov najvyššie hladiny na prechode z tmavej do svetlej fázy dňa (ZT
23:47, cosinor P<0,0001). U potkanov vystavených fázovým posunom svetelného režimu
expresia bmal1 dosahovala vrchol na začiatku tmavej fázy dňa (ZT 14:48, cosinor P<0,0001).
Bol pozorovaný signifikantný posun rytmu expresie bmal1 potkanov s posunutým svetelným
režimom o 9 hodín v porovnaní s kontrolnými potkanmi.
Expresia jadrového receptora rev-erbα v srdci vykazovala signifikantný denný rytmus
s vrcholom v druhej polovici svetlej fázy dňa (ZT 7:24, cosinor P<0,0001) u kontrolných
potkanov. Následkom posunu svetelného režimu sa expresia rev-erbα dostala do protifázy
s vrcholom expresie na konci tmavej fázy dňa (ZT 22:45, cosinor P<0,0001). Posun akrofázy
expresie bol o viac ako 8 hodín. Expresia pparα v srdci bola arytmická o obidvoch skupín
zviera). Expresia pdk4 v srdci kontrolných potkanov bola arytmická (cosinor). Pri posune
svetelného cyklu expresia pdk4 vykazovala nízkoamplitúdový rytmus vrcholom na prelome
svetlej a tmavej fázy dňa (ZT 11:56, cosinor P<0,01).
Svetelné podmienky simulujúce prácu na smeny po dobu 10 týždňom mali za
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následok

signifikantne

významné

zmeny

v dennom

profile

expresie

hodinových

a metabolických génov v pečeni a srdci u potkanov. Výsledky sú v súlade s prácami iných
autorov [19, 20]. Pozorovali sme rozdiely v nasynchronizovaní expresie sledovaných
metabolických génov na zmenený svetelný režim v pečeni a srdci.

Záver
Záverom možno konštatovať, že v podmienkach pripomínajúcich prácu na smeny
dochádza k zmenám v expresii hodinových a metabolických génov v pečeni a srdci, čo môže
funkčne súvisieť s vyšším rizikom vývinu jednotlivých komponentov metabolického
syndrómu u ľudí pracujúcich na smeny.
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Výsledky výskumu vážok (Odonata) v biokoridoroch Trnavskej pahorkatiny
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Úvod a formulácia cieľa
V rámci projektu vyhodnocovania funkčnosti biokoridorov Trnavskej pahorkatiny sme
v rokoch 2008-2009 uskutočnili výskum vážok (Odonata) na 8 lokalitách v okolí Šenkvíc,
Blatného a Budmeríc.
Zo skúmaných lokalít boli dve predmetom predchádzajúceho výskumu: VN Šenkvice a VN
Blatné. Spolu s VN Vištuk na nich vážky skúmal David [1]. Na týchto troch nádržiach zistil
spolu 20 druhov: Calopteryx splendens, Lestes barbarus, L. sponsa, Platycnemis pennipes,
Coenagrion scitulum, Enallagma cyathigerum, Erythromma viridulum, Ischnura elegans, I.
pumilio, Anax imperator, A. parthenope, Libellula depressa, Orthetrum albistylum, O.
cancellatum, Crocothemis erythraea, Sympetrum flaveolum, S. meridionale, S. sanguineum, S.
striolatum a S. vulgatum. Na hornom úseku potoka Gidra (Malé Karpaty) robili výskum

Bulánková et al. [2], pričom zistili výskyt druhu Cordulegaster boltoni. Pravdepodobne ide
o C. heros, keďže C. boltoni na Slovensku zatiaľ nebol potvrdený [3, 4].
V predloženom príspevku sú zhrnuté faunistické údaje z výskumu vážok uskutočneného
v rokoch 2008 a 2009. Čiastkové výsledky boli publikované na Feriancových dňoch 2008 [5].
Materiál a metódy
Lokality sa nachádzajú v orografickom celku Trnavská pahorkatina (801). Zoznam lokalít
(poloha je vyznačená v mape - obr. 1):
Lokalita č. 1: Martinský les
48°16,024´N, 17°21,722´E, 151 mnm, DFS 7770. Eutrofizovaný rybník obklopený lesom.
Výskum vykonaný 15.5.2008, 27.6.2008, 8.8.2008 a 2.9.2008.
Lokalita č. 2: Stoličný potok pod VN Blatné
48°16,945´N, 17°23,858´E, 143 mnm, DFS 7770. Úsek potoka od vodnej nádrže po vstup do
lesa, dĺžka asi 200m. Dátum zberov: 30.5.2008, 26.6.2008, 30.7.2008, 1.9.2008, 26.5.2009,
21.7.2009 a 28.8.2009.
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Lokalita č. 3: VN Blatné
48°17,098´N, 17°23,709´E, 140 mnm, DFS 7770. Vodná nádrž využívaná na rekreáciu, šport
a športový rybolov. Odber: 30.5.2008, 25.6.2008, 30.7.2008, 1.9.2008, 26.5.2009, 21.7.2009
a 28.8.2009.
Lokalita č. 4: VN Šenkvice
48°18,160´N, 17°21,883´E, 162 mnm, DFS 7670. Vodná nádrž využívaná na športový
rybolov. Odber: 29.5.2008, 26.6.2008, 31.7.2008, 1.9.2008, 27.9.2008, 26.5.2009, 21.7.2009
a 28.8.2009.
Lokalita č. 5: Budmerice – rybník Hájiček
48°22,274´N, 17°23,314´E, 184 mnm, DFS 7670. Chovný rybník. Dátum zberov: 25.5.2009,
22.7.2009 a 31.8.2009.
Lokalita č. 6: VN Budmerice
48°22,807´N, 17°23,354´E, 190 mnm, DFS 7670. Vodná nádrž využívaná na rekreáciu
a športový rybolov. Vodná hladina výrazne kolíše. Odber: 25.5.2009, 22.7.2009 a 31.8.2009.
Lokalita č. 7: PR Alúvium Gidry 1
48°22,798´N, 17°22,654´E, 192 mnm, DFS 7670. Potok a jeho niva v jelšovom lese. Odber:
25.5.2009, 22.7.2009 a 31.8.2009.
Lokalita č. 8: PR Alúvium Gidry 2
48°22,735´N, 17°22,733´E, 190 mnm, DFS 7670. Časť potoka bližšie k vodnej nádrži,
ovplyvnená vzdutím vody na bobrej hrádzi. Skúmaná 25.5.2009, 22.7.2009 a 31.8.2009.
Na lokalite bol odber uskutočnený minimálne 3 razy počas vegetačného obdobia (jar,
leto, jeseň), v rámci jednej alebo dvoch sezón, aby bola zabezpečená maximálna
pravdepodobnosť zistenia všetkých prítomných druhov. V sezóne 2008 a počas prvej
návštevy v sezóne 2009 bol výskum vykonaný v spolupráci s V. Vojáčkom v rámci jeho
bakalárskej práce.
Druhy vážok sme skúmali v štádiách imága aj larvy. Imága boli odchytávané do
entomologickej sieťky nad vodou a vo vegetácii, larvy do kuchynského sitka, exúviá zbierané
z vegetácie a vody. Materiál je konzervovaný 96% alkoholom (exúviá aj na sucho) a uložený
u autora. Použitá metóda zberu bola semikvantitatívna, odber prebiehal v čase od 9. do 18.
hodiny. Materiál je určený podľa týchto kľúčov: [6, 7, 8, 9, 10].
Zistené druhy vážok (názvy podľa Heijdena [11]) sú charakterizované početnosťou na
lokalitách, dominanciou v území (podľa Schwerdtfegera [12], triedy dominancie
eudominantný >10%, dominantný 5-10%, subdominantný 2-5%, recedentný 1-2% a
subrecedentný <1%), kategóriami ohrozenia z červeného zoznamu [13], prítomnosťou druhu
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vo vyhláške MŽP SR č. 492/2006 Z.z. [14] a v prílohách Smernice o biotopoch. Výsledky
výskumu boli zapísané do databázy ISTB Štátnej ochrany prírody SR.

Výsledky a diskusia
Z uvedených zberov sme zistili 27 druhov vážok, čo je 37,5% slovenskej odonatofauny [15].
Väčšinu tvoria stagnikolné druhy, len 2 sú reofilné (Calopteryx splendens a Platycnemis
pennipes). 7 druhov (25,9%) sú teplomilné faunistické prvky, čo zodpovedá polohe

skúmaného územia v rámci panónskeho bioregiónu. Zo zistených druhov je 9 (33,3%)
zaradených do národného červeného zoznamu, 4 sú chránené (14,8%). Výskumom nebol
zistený žiaden druh európskeho významu. Materiál tvorí 1604 ks vážok. Sumárne početnosti
druhov na lokalitách, ich dominancia a ekosozologický status sú v tabuľke 1, jednotlivé
pozorovania v nasledujúcom texte (L = larva, Ex = exúvium).
1.

Calopteryx splendens (Harris, 1778)

lok. 2: 30.5.2008 – 4♂, 2♀; 26.6.2008 – 2♂; 26.5.2009 – 3♂, 4♀; 21.7.2009 – 3♂, 5♀;
lok. 3: 30.5.2008 – 2♂; 25.6.2008 – 1♂; 21.7.2009 – 2♂, 1♀; 28.8.2009 – 1♂; lok. 4:
27.9.2008 – 1L; 26.5.2009 – 1♂; 21.7.2009 – 2♂, 1♀; lok. 5: 25.5.2009 – 1♂;
22.7.2009 – 1♀; lok. 6: 25.5.2009 – 1♂, 2♀; 22.7.2009 – 1♀; lok. 7: 25.5.2009 – 1♂;
lok. 8: 22.7.2009 – 1♂;
2.

Lestes sponsa (Hansemann, 1823)

lok. 4: 21.7.2009 – 7♂; 28.8.2009 – 3♂; lok. 8: 22.7.2009 – 4♂;
3.

Lestes viridis (Vander Linden, 1825)

lok. 1: 2.9.2008 – 4♂, 1♀; lok. 2: 21.7.2009 – 1♂, 1♀; 28.8.2009 – 5♂, 3♀; lok. 3:
21.7.2009 – 1♂, 1♀; lok. 4: 26.5.2009 – 1L; lok. 5: 22.7.2009 – 1♀; 31.8.2009 – 2♂,
2♀; lok. 7: 31.8.2009 – 7♂, 2♀; lok. 8: 31.8.2009 – 2♂, 2♀;
4.

Sympecma fusca (Vander Linden, 1820)

lok. 4: 29.5.2008 – 2♂, 1♀; 26.5.2009 – 11♂, 5♀; 21.7.2009 – 1♀, 1L; lok. 5:
25.5.2009 – 8♂, 2♀;
5.

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)

lok. 1: 15.5.2008 – 8♂, 3♀; 27.6.2008 – 30♂, 15♀; 8.8.2008 – 2♂, 1♀; 2.9.2008 – 1♂,
1♀, 1L; lok. 2: 30.5.2008 – 30♂, 20♀; 26.6.2008 – 1♂; 30.7.2008 – 2♂; 1.9.2008 –
15♂, 8♀, 9L; 26.5.2009 – 12♂, 10♀; 21.7.2009 – 40♂, 25♀, 1Ex; 28.8.2009 – 6♂; lok.
3: 30.5.2008 – 10♂, 4♀; 25.6.2008 – 2♂, 1♀; 30.7.2008 – 6♂, 1♀; 1.9.2008 – 4♂, 1♀;
26.5.2009 – 12♂, 4♀; 21.7.2009 – 30♂, 18♀; 28.8.2009 – 3♂, 1♀; lok. 4: 29.5.2008 –
10♂, 1♀; 26.6.2008 – 3♂, 1♀; 27.9.2008 – 4L; 26.5.2009 – 5♂, 3♀; 21.7.2009 – 3♂,
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1♀; lok. 5: 25.5.2009 – 1♂, 1♀; 22.7.2009 – 6♂, 2♀; lok. 6: 25.5.2009 – 1♂, 1♀;
22.7.2009 – 1♂, 1♀; lok. 8: 22.7.2009 – 6♂, 2♀;
6.

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)

lok. 1: 27.6.2008 – 4♂, 2♀; lok. 3: 25.6.2008 – 3♂, 1♀; 30.7.2008 – 1♂; 26.5.2009 –
3♂, 1♀; lok. 4: 29.5.2008 – 2♂; 31.7.2008 – 6♂; 26.5.2009 – 7♂, 4♀; 21.7.2009 – 4♂,
1♀; lok. 8: 25.5.2009 – 1♂, 1♀; 22.7.2009 – 1♂;
7.

Coenagrion pulchellum (Vander Linden, 1825)

lok. 4: 26.5.2009 – 1♂; lok. 8: 22.7.2009 – 2♂;
8.

Coenagrion scitulum (Rambur, 1842)

lok. 4: 26.5.2009 – 1♂, 1♀;
9.

Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)

lok. 3: 30.5.2008 – 6♂; 26.5.2009 – 8♂, 2♀; 21.7.2009 – 20♂, 11♀; 28.8.2009 – 20♂;
lok. 4: 29.5.2008 – 3♂; 26.5.2009 – 4♂; 21.7.2009 – 19♂, 6♀; 28.8.2009 – 1♂; lok. 5:
25.5.2009 – 1♂; 22.7.2009 – 5♂; lok. 6: 25.5.2009 – 1♂;
10.

Erythromma najas (Hansemann, 1823)

lok. 3: 26.5.2009 – 3♂; lok. 4: 21.7.2009 – 1♂;
11.

Erythromma viridulum (Charpentier, 1840)

lok. 3: 28.8.2009 – 1♂; lok. 4: 21.7.2009 – 8♂, 2♀; lok. 5: 22.7.2009 – 8♂, 1♀; lok. 5:
22.7.2009 – 6♂;
12.

Ischnura elegans (Vander Linden, 1820)

lok. 1: 15.5.2008 – 5♂, 2♀, 1L; 27.6.2008 – 4♂, 2♀, 9L, 1Ex; 8.8.2008 – 5♂, 2♀, 4L,
1Ex; 2.9.2008 – 3♂, 1♀; lok. 2: 1.9.2008 – 5♂, 1♀, 2L; 21.7.2009 – 6♂, 3L; 28.8.2009
– 6♂; lok. 3: 30.5.2008 – 18♂, 6♀; 30.7.2008 – 7♂, 2♀; 1.9.2008 – 10♂, 2♀;
26.5.2009 – 12♂, 2♀; 21.7.2009 – 15♂, 9♀; 28.8.2009 – 20♂; lok. 4: 29.5.2008 – 10♂,
2♀, 1Ex; 1.9.2008 – 15♂, 2♀; 26.5.2009 – 12♂, 5♀; 21.7.2009 – 20♂, 5♀, 9L, 6Ex;
28.8.2009 – 8♂; lok. 5: 25.5.2009 – 4♂; 22.7.2009 – 5♂; 31.8.2009 – 8♂; lok. 6:
25.5.2009 – 12♂, 2♀; 22.7.2009 – 2♂, 3L; 31.8.2009 – 1♂; lok. 7: 25.5.2009 – 1♂;
lok. 8: 22.7.2009 – 15♂, 6♀; 31.8.2009 – 2♂;
13.

Ischnura pumilio (Charpentier, 1825)

lok. 1: 15.5.2008 – 1L; lok. 4: 29.5.2008 – 8♂, 4♀; 27.9.2008 – 1L; 26.5.2009 – 6♂,
2♀; 21.7.2009 – 14♂, 6♀; 28.8.2009 – 1L; lok. 8: 22.7.2009 – 6♂, 1♀;
14.

Aeshna cyanea (Müller, 1764)

lok. 5: 22.7.2009 – 1L; lok. 8: 31.8.2009 – 1♂, 1♀;
15.

Aeshna mixta Latreille, 1805
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lok. 2: 1.9.2008 – 1♂; lok. 4: 27.9.2008 – 1♂, 1♀; 26.5.2009 – 1L; 28.8.2009 – 3♂,
1♀; lok. 5: 22.7.2009 – 1♂, 3Ex; 31.8.2009 – 25♂, 2♀; lok. 6: 31.8.2009 – 1♂; lok. 8:
31.8.2009 – 1♂, 1♀;
16.

Anax imperator Leach, 1815

lok. 1: 27.6.2008 – 1♂; 8.8.2008 – 1L; lok. 3: 30.5.2008 – 1♂; 26.5.2009 – 1♂; lok. 4:
26.5.2009 – 1♂; 21.7.2009 – 1♂; lok. 5: 22.7.2009 – 1♂; lok. 6: 25.5.2009 – 1♂;
17.

Anax parthenope (Sélys, 1839)

lok. 3: 30.5.2008 – 2♂; 1.9.2008 – 1Ex; lok. 5: 25.5.2009 – 1♂;
18.

Cordulia aenea (Linnaeus, 1758)

lok. 5: 25.5.2009 – 3♂;
19.

Libellula depressa Linnaeus, 1758

lok. 1: 15.5.2008 – 1♂; 27.6.2008 – 2♂; lok. 2: 26.5.2009 – 1♂; lok. 3: 26.5.2009 –
1♂; lok. 4: 29.5.2008 – 2♂; 27.9.2008 – 1L; 26.5.2009 – 2♂; lok. 5: 25.5.2009 – 1♀;
lok. 7: 25.5.2009 – 3♂; lok. 8: 25.5.2009 – 2♂;
20.

Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758

lok. 8: 31.8.2009 – 1L;
21.

Orthetrum albistylum Sélys, 1848

lok. 2: 21.7.2009 – 2♂; lok. 3: 30.5.2008 – 1♂, 1♀; lok. 4: 29.5.2008 – 2♂, 3♀;
26.5.2009 – 1♂; 21.7.2009 – 4♂; 28.8.2009 – 1L, 1Ex; lok. 6: 22.7.2009 – 1♂;
22.

Orthetrum cancellatum (Linnaeus, 1758)

lok. 1: 15.5.2008 – 1♂; 27.6.2008 – 6♂, 1♀; 8.8.2008 – 1L; 2.9.2008 – 3L; lok. 2:
30.5.2008 – 1♂; 21.7.2009 – 3♂; lok. 3: 30.5.2008 – 15♂, 5♀; 25.6.2008 – 9♂, 2♀;
30.7.2008 – 9♂; 26.5.2009 – 8♂, 1♀; 21.7.2009 – 5♂, 1♀; 28.8.2009 – 2♂; lok. 4:
29.5.2008 – 12♂, 3♀; 26.6.2008 – 7♂; 31.7.2008 – 5♂, 1♀; 27.9.2008 – 1L; 26.5.2009
– 6♂, 2♀; 21.7.2009 – 6♂, 1♀; 28.8.2009 – 1L, 1Ex; lok. 5: 25.5.2009 – 3♂, 1♀;
22.7.2009 – 13♂; lok. 6: 25.5.2009 – 11♂, 3♀; 22.7.2009 – 2♂, 1♀; 31.8.2009 – 1♂;
lok. 7: 25.5.2009 – 3♂; lok. 8: 25.5.2009 – 1♂, 1♀;
23.

Crocothemis erythraea (Brullé, 1832)

lok. 4: 21.7.2009 – 1♂;
24.

Sympetrum fonscolombei (Sélys, 1840)

lok. 5: 25.5.2009 – 8♂;
25.

Sympetrum sanguineum (Müller, 1764)

lok. 1: 8.8.2008 – 1♂; 2.9.2008 – 3♂, 1♀; lok. 2: 28.8.2009 – 7♂, 2♀; lok. 4:
26.5.2009 – 2L; 21.7.2009 – 3♂, 1♀; 28.8.2009 – 3♂, 1♀; lok. 5: 22.7.2009 – 15♂, 1♀;
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31.8.2009 – 10♂, 1♀; lok. 7: 22.7.2009 – 10♂; 31.8.2009 – 4♂, 1♀; lok. 8: 22.7.2009 –
20♂, 2♀; 31.8.2009 – 30♂, 15♀;
26.

Sympetrum striolatum (Charpentier, 1840)

lok. 1: 8.8.2008 – 1♀; 2.9.2008 – 3♂, 1♀; lok. 3: 21.7.2009 – 1♀; lok. 5: 31.8.2009 –
9♂, 2♀; lok. 8: 31.8.2009 – 3♂;
27.

Sympetrum vulgatum (Linnaeus, 1758)

lok. 1: 2.9.2008 – 3♂, 2♀; lok. 2: 1.9.2008 – 2♂; 28.8.2009 – 2♂, 1♀; lok. 3: 1.9.2008
– 2♀; 28.8.2009 – 1♂, 1♀; lok. 4: 1.9.2008 – 3♂; 26.5.2009 – 1L; 21.7.2009 – 3♂;
28.8.2009 – 8♂, 3♀; lok. 5: 22.7.2009 – 2Ex; 31.8.2009 – 15♂, 5♀; lok. 6: 31.8.2009 –
1♂; lok. 7: 22.7.2009 – 1♂; lok. 8: 22.7.2009 – 5♂; 31.8.2009 – 30♂, 10♀;
Aeshna spp.: lok. 1: 2.9.2008 – 2♂; lok. 3: 28.8.2009 – 1♀;
Sympetrum spp.: lok. 2: 21.7.2009 – 1♂; lok. 3: 30.5.2008 – 1♂; 26.5.2009 – 1♂; lok. 4:

29.5.2008 – 1♂; 27.9.2008 – 4♂, 4♀; 26.5.2009 – 1♂.
Najzaujímavejšie sú nálezy druhov C. scitulum, A. parthenope a S. fonscolombei. V prípade
A. parthenope exúvium nájdené na začiatku septembra pravdepodobne môžeme považovať za

dôkaz druhej generácie tohto druhu, keďže jeho imága normálne lietajú začiatkom leta. Druh
S. fonscolombei je síce dokladovaný len z jednej lokality, jedince neurčené až do druhu a

pozorované v rovnakom čase (lok. 3 a 4) však zrejme tiež patria k tomuto druhu. Potvrdenie
výskytu C. scitulum po viac ako 15 rokoch by mohlo naznačovať autochtónnosť druhu na
lokalite.
Zo zistených druhov dva sú eudominantné: P. pennipes (24,38%) a I. elegans (20,08%).
Medzi dominantné patria O. cancellatum (9,91%), S. sanguineum (8,29%), E. cyathigerum
(6,67%) a S. vulgatum (6,30%). Subdominantné sú I. pumilio (3,12%), C. splendens (2,68%),
C. puella (2,62%), A. mixta (2,62%) a L. viridis (2,24%). Ide všeobecne o druhy veľmi

tolerantné, stagnikolné. Reofilný druh je C. splendens a za reofila sa považuje tiež P.
pennipes, ktorého hojný výskyt na lokalitách stojatých vôd však naznačuje jeho širšiu

ekologickú valenciu. Naše zistenia v zásade korešpondujú s údajmi Davida (l.c.).
V prípade 14 druhov ide o prvé nálezy zo skúmaných lokalít: L. viridis, S. fusca, C. puella, C.
pulchellum, E. najas, A. cyanea, A. mixta, C. aenea, L. quadrimaculata a S. fonscolombei.

Nepodarilo sa nám potvrdiť výskyt L. barbarus, S. flaveolum a S. meridionale.
Z hľadiska cieľov projektu (vyhodnotenie funkčnosti biokoridorov Trnavskej pahorkatiny)
navrhujeme použiť metódu zisťovania genetickej podobnosti a variability populácií
jednotlivých lokalít. Takouto metódou riešili fragmentáciu populácií troch ázijských druhov
šidielok Sato et al. [16]. Ideálnymi druhmi sa z hľadiska dominancie a počtu lokalít javia byť:
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I. elegans, O. cancellatum, S. vulgatum, P. pennipes, C. splendens, L. viridis a S. sanguineum.

Ide o druhy, ktoré sa vyskytujú na 6-8 lokalitách a zastúpené sú minimálne subdominantne.
Použiteľné sú tiež druhy L. depressa (7 lokalít, ale subrecedentný druh), A. mixta, A.
imperator, E. cyathigerum, C. puella, E. viridulum, S. striolatum a O. albistylum, ktoré sa

vyskytujú aspoň na polovici lokalít.
Vedľajším výsledkom výskumu bolo zistenie pozitívneho vplyvu bobra na spoločenstvo
vážok. Lokalita č. 8, nachádzajúca sa medzi lokalitami 6 (vodná nádrž) a 7 (potok s nivou)
mala v porovnaní s nimi viditeľne vyššie druhové bohatstvo aj celkovú abundanciu vážok.

Záver
V rokoch 2008 a 2009 sme uskutočnili výskum vážok na 8 lokalitách v okolí Šenkvíc,
Blatného a Budmeríc. Zistili sme 27 druhov vážok v celkovom počte 1604 ks. 9 druhov je
zaradených do národného červeného zoznamu, 4 sú chránené. Významné sú najmä nálezy
Coenagrion scitulum, Anax parthenope a Sympetrum fonscolombei.
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Tab. 1: Zistené druhy vážok podľa lokalít a ich charakteristiky.
Legenda: ed – eudominantný, d – dominantný, sd – subdominantý, r – recedentný, sr –
subrecedentný, ČZ - David (2001), § - vyhláška 492/2006, prílohy, EÚ – Smernica o
druh / lokalita
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Obr.1: Mapa územia a skúmaných lokalít vsadená do mapy Slovenska vo štvorcovej sieti
DFS. Tmavým sú vyznačené štvorce, v ktorých sa nachádzajú skúmané lokality. (Autor: I.
Konvit)
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Úvod a formulácia cieľa
Schopnosť živých organizmov prežiť do veľkej miery závisí od ich schopnosti
prispôsobiť sa zmenám prostredia. Preto sa u väčšiny organizmov vyvinul cirkadiánny
systém, umožňujúci preadaptáciu na očakávané, rytmicky sa opakujúce zmeny v priebehu 24
hodín.
Cirkadiánny systém cicavcov je tvorený hierarchicky usporiadaným súborom
cirkadiánnych oscilátorov. Princíp generovania cirkadiánnych oscilátorov je založený na
rytmickej expresii génov a ich proteínových produktov, ktoré tvoria vzájomne prepojené
transkripčno-translačné spätnoväzobné slučky s voľne bežiacou periódou približne 24 hodín
[1]. Oscilátory sú prítomné takmer v každej bunke a ich funkcia zostáva zachovaná aj
v bunkových kultúrach [2]. Centrálny oscilátor, lokalizovaný v suprachiazmatických jadrách
hypotalamu (SCN), je synchronizovaný s vonkajším prostredím hlavne svetelnými podnetmi,
vedenými retino-hypotalamickým traktom (RHT) z gangliových buniek sietnice priamo do
SCN [3]. Oscilátor v SCN synchronizuje periférne oscilátory, ktoré sa nachádzajú v tkanivách
a orgánoch mimo SCN, okrem iných aj v srdci [3, 4].
Centrálny heterodimér molekulárneho oscilátora cicavcov tvoria proteíny CLOCK
a BMAL1 [5, 6]. V srdci heterodimér CLOCK/BMAL1 väzbou na regulačné sekvencie
nazývané E-box aktivuje na začiatku svetlej fázy dňa transkripciu génov period (per1, per2,
per3) a cryptochrome (cry1, cry2). Per a cry gény sú komponentmi negatívnej

spätnoväzobnej slučky, úroveň expresie týchto génov v srdci potkana vrcholí na konci svetlej
fázy dňa [4, 7]. Sformovaný heterodimér PER/CRY je následne translokovaný do jadra, kde
väzbou na heterodimér CLOCK/BMAL1 blokuje aktiváciu vlastnej transkripcie [8]. Okrem
hlavnej spätnoväzobnej slučky je popísané regulačné pôsobenie ďalších slučiek, do ktorých sa
zapájajú gény pre jadrové orphan receptory štrukturálne podobné kyseline retinovej, rev-erbα
a rorα [9, 10].
Gény period zohrávajú dôležitú úlohu v procese synchronizácie na zmenu svetelného
režimu. V dôsledku pôsobenia svetla počas subjektívnej noci glutamatergické zakončenia
RHT spúšťajú signálnu kaskádu MAP kináz, ktoré fosforyláciou aktivujú proteín viažuci sa
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na Ca2+/cAMP-response-element (CRE) génov per1 a per2. Väzbou CREB proteínu na CRE
sekvenciu dochádza k rýchlej indukcii expresie týchto génov, hladiny mRNA Per1 aj Per2 sa
v SCN začnú zvyšovať [11, 7]. Toto zvýšenie umožňuje prestavenie cirkadiánnych hodín
adekvátne voči novým svetelným podmienkam [12].
Pre periférne oscilátory je významnejším synchronizačným podnetom rytmický príjem
potravy ako pôsobenie svetla [13]. Niektoré experimentálne výsledky však naznačujú určitý
vplyv svetelnej synchronizácie aj na expresiu génov v periférnych orgánoch, napríklad
v pečeni vtákov [14]. Mechanizmus, akým sa informácie sprostredkované svetelným
signálom prenášajú na perifériu však nie je zatiaľ objasnený.
Hyperglykémia a zmeny v metabolizme glukózy počas diabetu sú príčinou zmien
metabolizmu, morfológie a funkcie srdca [15]. Na navodenie experimentálneho diabetu sa
najčastejšie používa streptozotocín (STZ), ktorý ničí β-bunky Langerhansovych ostrovčekov
pankreasu a zamedzuje tak tvorbe inzulínu [16]. Srdce sa na stav diabetu adaptuje rýchlou
a simultánnou odpoveďou viacerých génov zúčastňujúcich sa na metabolických procesoch
a vykonávaní funkcie srdca [15]. V srdci potkanov so STZ-indukovaným diabetom boli
pozorované aj zmeny v expresii hodinových génov [17].
Naším cieľom bolo zistiť vplyv 17 dní trvajúceho STZ-indukovaného diabetu na 24h
priebeh expresie per2 v srdci potkana. Pre rozšírenie poznatkov o účinku svetelných podnetov
na periférii sme sa rozhodli sledovať zmeny v expresii per2 vplyvom pôsobenia svetelného
pulzu v srdci potkana.

Materiál a metódy
Pokus prebiehal na 81 potkanoch kmeňa Wistar z chovnej stanice Dobrá Voda SAV.
Samce potkanov boli na začiatku pokusu vo veku 15-17 týždňov, priemernej hmotnosti 275350g. Zvieratá boli chované v skupinových chovných klietkach po 2-6 jedincoch. Pred
začiatkom experimentu sa zvieratá viac ako tri týždne synchronizovali na svetelný režim 12
hodín svetla (L) a 12 hodín tmy (D). Kontrolnej skupine potkanov bol intraperitoneálne
podaný 0,1M citrátový pufor. Druhej skupine potkanov bol injekčne aplikovaný
streptozotocín (CALB57201-1GM, Calbiochem, Merck) rozpustený v 0,1M citrátovom pufri
v dávke 65mg/kg živej hmotnosti, tak aby injektovaný objem nebol väčší ako 1ml. Kontrola
navodenia diabetu sa uskutočnila 2 dni po STZ injekcii pomocou Gluko Phan diagnostických
prúžkov (Lachema, ČR).
U kontrolných aj diabetických potkanov bol testovaný vplyv svetelného pulzu na
génovú expresiu v srdci. Svetelný pulz trval tri hodiny a testované boli tri fázy 24h cyklu.
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Zvieratám bol aplikovaný jeden svetelný pulz, o ZT14, ZT17, alebo o ZT20 (ZT-Zeitgeber
time, ZT0 je definovaný ako začiatok svetlej fázy 24h cyklu). V 17.-18. deň po aplikácii STZ
sa uskutočnili odbery počas celého 24h cyklu o ZT14, ZT17, ZT20, ZT23, ZT4, a ZT8.
Na izoláciu celkovej RNA tkanív sme použili Tri-reagent (MRC, USA) [18].
Vyizolovanú RNA sme reverznou transkripciou s použitím kitu ImProm-II Reverse
Transcription System (Promega, USA) prepísali na cDNA. Kvantifikácia cDNA prebiehala
metódou real-time polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) (QuantiTect SYBR Green PCR
Kit; QUIAGEN, Nemecko) v cykleri StepOne™ Real-Time PCR System (Applied
Biosystems, USA). Získané výsledky sme štatisticky vyhodnotili kosínorovou analýzou
a rozdiely v rámci jedného odberu sme testovali nepárovým t-testom.

Výsledky a diskusia
Sledovali sme zmeny hladín mRNA hodinového génu per2 v srdci kontrolných a
diabetických potkanov v priebehu 24 hodinového cyklu. V srdciach kontrolných, ako aj
diabetických potkanov bola expresia per2 rytmická (P<0.001, kosínorová analýza).
Maximum expresie per2 u kontrolných jedincov sme zaznamenali na začiatku tmavej fázy
24h cyklu a u diabetických potkanov sme pozorovali fázové predbiehanie rytmu. Vplyvom
STZ-indukovaného diabetu došlo aj ku zníženiu amplitúdy rytmu expresie mRNA per2
v porovnaní s kontrolnými nediabetickými zvieratami.
Konzistentne s našimi výsledkami, v srdciach potkanov s navodeným STZ-diabetom
bol pozorovaný fázový posun rytmu expresie per2 o 3h dopredu, ale bez zníženia amplitúdy
[17], prípadne bolo pozorované len mierne fázové predbiehanie [19].
Ďalej sme zisťovali vplyv svetelných pulzov aplikovaných v priebehu tmavej fázy na
priebeh expresie génu per2 v srdci potkanov. Pozorovali sme nesignifikantný trend
k zvýšeným hladinám expresie per2 u potkanov, ktorým bol pulz aplikovaný (t-test). Tieto
výsledky však nepotvrdzujú indukciu expresie mRNA per2 svetelným pulzom v srdci
potkana.
Akútne účinky svetelných pulzov na expresiu hodinových génov v periférnych
tkanivách pravdepodobne nie sú dominantným regulačným faktorom, ale existujú indície
o ich vplyve. Na vtáčom modeli bol signifikantný efekt na expresiu per2 v pečeni pozorovaný
po 1h trvajúcom svetelnom pulze [14]. U potkanov boli pozorované zmeny v 24h profile
expresie PER2 proteínov v pľúcach a srdci, ale nie v pečeni v závislosti od fotoperiódy [20].

Záver
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Záverom možno konštatovať, že vplyvom STZ-indukovaného diabetu nastal v srdci
potkanov fázový posun rytmickej expresie génu per2. Aplikovaný svetelný pulz nemal
signifikantný účinok na expresiu per2 v srdci potkanov v žiadnej z testovaných fáz 24h cyklu.
Fázový posun v expresii per2 naznačuje zmenený priebeh cirkadiánnych rytmov počas
diabetu.
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Úvod a formulácia cieľa
V Európe medzi najčastejšie introdukované sladkovodné organizmy patria ryby [1].
Rieku Dunaj, vrátane slovenského úseku, úspešne osídlil býčko čiernoústy, Neogobius
melanostomus (Pallas, 1814) [2], ktorý sa stal jedným zo 100 najinváznejších organizmov

Európy [3]. Predvídanie následkov invázie býčka čiernoústeho na ichtyocenózu je obtiažne,
zvlášť bez podrobných ekologických vedomostí o danom druhu. Preto je dôležité preskúmať
ekologické parametre a získať dostatok informácii o danom druhu. Práca nadväzuje na
dlhodobejší výskum, venovaný inváznym druhom rýb na Slovensku. Tieto štúdie zistili u
býčka čiernoústeho ontogenetickú variabilitu [4] a plasticitu v životných stratégiach
predovšetkým v reprodukčných parametroch [5] a v rýchlosti rastu [6]. Prác o potrave tohto
druhu zo slovenskej časti Dunaja je málo. Potrava je jedným z dôležitých ekologických
parametrov, preto bolo cieľom tejto práce preskúmať potravné spektrum daného druhu.
Zároveň sme porovnali rozdiely v potravnom spektre a v naplnenosti žalúdka u samíc
a samcov. Predložené výsledky sa stanú podkladom pre ďalší výskum o potravnej kompetícii
býčka čiernoústeho.
Materiál a metódy
Jedince býčka čiernoústeho boli zberané pomocou udice a prenosného elektrického
agregátu na lokalite Karloveské rameno v slovenskom úseku Dunaja. V novembri bolo
odchytených 52 jedincov. V laboratóriu bola u odchytených rýb zmeraná dĺžka tela, ktorá sa
pohybovala v rozmedzí 44 – 110 mm pre n = 52. Pomer pohlaví bol určený pomocou
urogenitálnej papily (27 samcov a 25 samíc). Odchytené ryby boli odvážené pred a po pitve,
kedy im bol odobratý reprodukčný a tráviaci aparát. Odobratý tráviaci trakt bol pozdĺžne
rozrezaný a jeho obsah zvážený s presnosťou na 0,0001 g. Obsah tráviaceho traktu sa po
odvážení položil na podložne sklíčko a zalial glycerolom, ktorý obsah zafixoval a následne
bol materiál ľahšie spracovateľný. Jednotlivé zložky boli určené do čo najnižšieho možného
taxonomického stupňa za pomoci binokulárnej lupy. Na vyhodnotenie bola použitá objemová
metóda, pri ktorej celkový obsah tráviaceho traktu určitej ryby je považovaný za 100 %, rôzne
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zložky potravy sú rozdelené a následne objem každej stanovený ako percento celkového
objemu na základe ktorého, bude prepočítaná hmotnosť jednotlivých potravných
komponentov [7]. Porovnanie naplnenosti žalúdka medzi samcami a samicami bola
vypočítaná ako pomer hmotnosti obsahu žalúdka vyjadrené v % k hmotnosti vypitvanej ryby
[8].

Výsledky a diskusia
U býčka čiernoústeho sme zaznamenali široké potravné spektrum. Celkovo sme
determinovali 18 potravných zložiek (tab. 1). Hmotnosť obsahu tráviaceho traktu sa
pohyboval v rozmedzí 0,0056 – 0,3451g. U troch jedincoch bol žalúdok prázdny.
Tab. 1: Počet a prehľad potravného spektra býčka čiernoústeho
Potravné
spektrum
Dikerogammarus
sp.
Gammarus sp.
Corophium sp.
Chironomidae
larvy
Syrphidae
Chironomidae
kukly
Corbicula sp.
Bythinidae
Baetidae
Trichoptera
Oligochaeta
Cladocera
Copepoda
Acanthocephala
Hydracarina
Ryby
Bryozoa
Detrit
Najväčšie

N
27
9
114
194
1
11
1
9
1
2
3
11
2
54
2
4

percentuálne

zastúpenie

biomasy

potravných

komponentov býčka

čiernoústeho u všetkých nájdených jedincov mal detrit (28,6 %), z kôrovcov rod
Dikerogammarus (18,5 %) a machovky (18 %) (obr.: 1). Dominantnú potravnú zložku býčka

čiernoústeho na Slovensku tvoria rôznonôžky [2, 9, 10]. V našom výskume celková biomasa
rôznonôžok v potrave tvorila 34,74 %. Veľký význam v potrave býčka čiernoústeho má detrit,
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ktorý tvorí až 28,6 %. Na iných miestach na Slovensku nebol detrit zaznamenaný v takej
miere [2, 9, 10]. Všeobecne je býčko čiernoústy považovaný za mäkkýšožravca avšak
v našom výskume býčko čiernoústy konzumoval mäkkýše len sporadicky. Mäkkýše
(hlavne rod Corbicula) viac preferovali samce ako samice. Malá konzumácia mäkkýšov by
mohla byť spôsobená malým zastúpením mäkkýšov v makrozoobentose na danej lokalite
alebo tým, že keď sú na lokalitách v rovnakej miere zastúpené aj mäkkýše aj kôrovce, býčko
čiernoústy preferuje konzumovanie kôrovcov [11].

35
30
25

%m

20
15
10
5
0
Potravné skupiny

Dikerogammarus
Gammarus sp.
Corophium sp.
Chironomidae L.
Syrphidae
Chironomidae K
Corbicula
Bythinidae
Trichoptera
Oligochaeta
Cladocera
Ryby
Bryozoa
Detrit

Obr. 1: Percentuálne zastúpene potravných zložiek zo všetkých jedincov býčka čiernoústeho.
Rovnaké percentuálne zastúpenie u samíc a samcov mal detrit. Rozdiel bol
v konzumácii jedincov rodu Dikerogammarus. U samíc sa nachádzal v žalúdku až v 32 % ale
u samcov len v 5 % z celkového obsahu žalúdkov. Rozdiel bol aj v konzumácií machoviek
u samcov tvorili až 26 % a u samíc 10 % z celkového obsahu žalúdkov. U samcov boli
pomerne hojne zastupené aj druhy rodu Corophium okolo 15 % (obr. 2, obr. 3). Priemerná
hodnota naplnenosti žalúdka u samíc bola 0,922223 % a u samcov 0,988237 %. Rozdiel
v naplnenosti žalúdka nebol významný.
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Obr. 2: Percentuálne zastúpene potravných zložiek u samíc býčka čiernoústeho (n=25).
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Obr. 3: Percentuálne zastúpene potravných zložiek u samcov býčka čiernoústeho (n=27).
V obsahu žalúdkov sme zaznamenali invadovanosť rýb larválnymi štádiami
parazitických

háčikohlavcov

(Acanthocepahala).

Z celkového

počtu

52

rýb

bolo

parazitovaných 40,38 %. Pre larválne štádia háčikohlavcov je rod Neogobius paratenickým
hostiteľom. Výrazný rozdiel v invadovanosti medzi samcami a samicami nebol zaznamenaný

Záver
Býčko čiernoústy na lokalite Karloveské rameno konzumoval prevažne rovnakonôžky
a detrit. Rozdiel medzi samcami a samicami sme zaznamenali hlavne v konzumácií
machoviek a jedincov z rodu Dikerogammarus. Samice konzumovali viac jedincov z rodu
Dikerogammarus a samce viac machovky. Rozdiel v naplnenosti žalúdka medzi samcami

a samicami nebol významný. Invadovanosť rýb býčka čiernoústeho larválnymi štádiami
háčikohlavca bola 40,38 %.

649

Poďakovanie
Za pomoc či už v teréne alebo pri písaní práce ďakujem doc. RNDr. Vladimírovi
Kováčovi, CSc., Mgr. Danielovi Gruľovi, RNDr. Marii Plachej a RNDr. Eve Zahorskej. Práca
je súčasťou rozsiahlejšieho výskumu v rámci 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., Košuthová, I, et al. (2006) IX. Česká ichtyologická konference,
p. 51

[3]

Drake, J. A. (2009) First edition. Springer, Netherlands, p. 315

[4]

Ľavrinčíková, M., Kováč, V., Katina, S. (2005) J. Appl. Ichthyol. (21) p. 328

[5]

Balážová-Ľavrinčiková, M., Kováč, V. (2007) Springer, Dordrecht, The Netherlands
p. 275

[6]

Balážová, M., Kováč, V. (2010) nepublik..

[7]

Hensel, K. (1961) Diplomová práca., Katedra systematickej zoologie, Prirodovedeckej
fakulty, Karlovy Univerzity, Praha p. 48

[8]

Holčík, J., Hensel, K. (1972) Obzor, Bratislava, p. 166

[9]

Adámek, Z., Andreji, J., Gallardo, J. M. (2007) Int. Rev. Hydrobiol, 92, (4-5) p. 554

[10]

Copp G. H., Kováč V., Zweimüller I., et al. (2008) Aquat. Invasions, (2) p. 193

[11]

Polačik, M., Janáč, M., Jurajda, P., et al. (2009) Ecol. Freshw. Fish, (18) p. 640

650

Úbytok kostnej hmoty v závislosti od veku u jedincov stredovekých populácií z Devína a
Boroviec
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Antropológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, palosulik@yahoo.com

Úvod a formulácia cieľa
Podľa definície WHO [13] je osteoporóza systémové metabolické ochorenie
vyznačujúce sa znížením denzity kostnej hmoty a porušením mikroarchitektúry kosti, čo
zapríčiňuje zvýšenú krehkosť kostí a tým zvýšené riziko zlomenín už pri minimálnej traume.
Týka sa najmä starších žien po menopauze. Primárnou príčinou sú hormonálne zmeny, ale
nemalú rolu pri úbytku kosti hrajú aj iné faktory. Kostná hmota ubúda prirodzene starnutím
jedinca, negatívne pôsobí alkohol, fajčenie, deficit vitamínu D, užívanie steroidov [6]. Vplyv
na hustotu kostného tkaniva má i genetická predispozícia, spôsob života, stravovanie,
tehotenstvo [1]. Kostná hmota v každom veku závisí od maxima kostnej hmoty, ktoré bolo
vytvorené počas dospievania, od veku, v ktorom sa začína jej pokles, a od stupňa, akým
postupuje. Starnutie je spojené s lineárnym úbytkom kortikálnej kosti. V kortikánej kosti
stúpa porozita v závislosti od veku u mužov pomalšie ako u žien. Muži strácajú vekom 5 –
15%, kým ženy 25 – 30% objemu kortikálnej kosti [12].
Aj keď sa táto štúdia nevenuje populáciám žijúcim, ale stredovekým, na základe
preštudovanej literatúry možno predpokladať, že k úbytku kostnej hmoty dochádzalo i pred
tisícročím za pôsobenia podobných faktorov. V práci som sa zameral na zmeranie úbytku
kostného tkaniva v strede diafýzy femuru. Teda sledujem ubúdanie kompaktnej (kortikálnej)
štruktúry kosti. Predložil som si nasledovné ciele:
1. Stanoviť femorálny kortikálny index (FEMCI) ako ukazovateľ sledovaného javu v 3
vekových kategóriách u slovenských stredovekých populácií z lokalít Borovce
a Devín-Hrad.
2. Porovnať populácie navzájom a so stredovekou populáciou z britských ostrovov
v danom ukazovateli.
3. Predpokladať, aké činitele mohli ovplyvniť úbytok kostnej hmoty daných populácií
(výživa, spôsob života,...).
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Materiál a metódy
Kortikálny index (FEMCI, femorálny kortikálny index) bol stanovený pomocou RTG
snímok. Postup bol nasledovný. Pomocou osteometrickej dosky sa zmerala maximálna dĺžka
stehnovej kosti [7] a ceruzkou sa vyznačil stred každej kosti. Počas röntgenovania boli
femury polohované antero-posteriórne. Snímky boli zhotovené nepriamou digitálnou
technológiou použitím RTG zariadenia FUJI FCR CAPSULA s expozičným časom 62 ms na
20 mAs. Použila sa expozícia 61 kV. Vzdialenosť bola 150 cm. Merania celkovej šírky
a šírky dreňovej dutiny v strede stehnovej kosti boli vykonané v programe TomoCon.
Kortikálny index bol vypočítaný nasledovne:

Kostrové pozostatky z lokality Borovce (B) patria príslušníkom včasnostredovekej
populácie Slovanov, ktorí boli na pohrebisku pochovávaní od 8. až do polovice 12. storočia n.
l. [10]. Na stanovenie kortikálneho indexu bolo vhodných 113 jedincov (24,25%) z celkového
počtu 466. Kostrový súbor tvoria iba dospelí jedinci vo veku adultus I - senilis (18 - 60+
roční). Mužov je 57 (50,44%) a ženy sú v počte 56 (49,56%).
Čo sa týka pohrebiska nachádzajúceho sa v hradnom opevnení Devína (DH), štúdia sa
venuje súboru z 11.-12. storočia (2 hroby sú datované do 9. storočia) [2].

Pri analýze

pohrebiska z lokality Devín-Hrad boli použité rovnako kostrové pozostatky jedincov vo veku
adultus I - senilis. Na röntgenologické vyšetrenie bolo vybraných 60 jedincov (28,71%)
z celkového počtu 209. Mužské pohlavie je v zastúpení 31 jedincov (51,67%) a počet žien je
29 (48,33%).
V populácii Borovce stanovili pohlavie a vek kostrových pozostatkov jedincov
Thurzo, Šefčáková a Domonkošová Tibenská [11] a lokalitu Devín-Hrad determinoval Beňuš
[5] použitím štandardných metód zaužívaných v historickej antropológii.
Štatistická analýza bola robená v programe R. Boli použité nasledovné testy:
Kolmogorovov – Smirnovov test a Welchovov dvojvýberový T-test.

Výsledky a diskusia
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Kolmogorov – Smirnovým testom dobrej zhody som testoval normalitu rozdelenia
FEMCI obidvoch súborov pre obe pohlavia vo všetkých vekových kategóriách a výsledky
naznačujú, že k štatisticky významnému porušeniu normality rozdelenia na α=0.05 nedošlo.
Welchovým dvojvýberovým T-testom som porovnával stredné hodnoty jednotlivých
vekových kategórií (Tab. 1., 2.), mužského a ženského pohlavia a oboch populácií (Tab. 3.,
4.). Pri lokalite Devín-Hrad som neanalyzoval vekovú kategóriu 50+ ročných z dôvodu
nízkeho počtu jedincov (dvaja, resp. jeden), aby nedošlo ku skresleniu výsledkov. Štatisticky
významný rozdiel na α=0,05 bol nájdený len pri ženských stredných hodnotách FEMCI
v populácii Borovce medzi vekovými kategóriami 18-29 roční a 30-49 roční (p-value = 0.045)
a medzi 18-29 ročnými a 50+ ročnými (p-value = 0.003). Medzi populáciami Borovce
a Devín-Hrad nebol v danej premennej štatisticky významný rozdiel (Tab. 4.).

Tab. 1.: FEMCI v lokalite Devín-Hrad

Vek/

18-29 roční

30-49 roční

50+ roční

pohlavie

N

Priemer

SD

N

Ženy

16

57,34

6,3

11

54,13

6,9

Muži

18

59,27

6,4

12

56,72

6,9

Priemer SD

N

Priemer

SD

2

56,62

1,1

1

71,57

Tab. 2.: FEMCI v lokalite Borovce

Vek/

18-29 roční

pohlavie

N

Priemer

SD
61,27

4,6

2,7

N

Priemer

18

53,85

26

57,45

SD
30

57,07

50+ roční

Priemer

56,76

7,4
6

Muži

N

SD
8

Ženy

30-49 roční

6,2
25

4,8

57,38
5,6
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Tab. 3.: Priemerné hodnoty FEMCI troch vekových kategórií v lokalitách Wharram Percy,
Devín-Hrad, Borovce a recentnej populácie
Wharram

Devín-Hrad

Borovce

Percy

Recentná
populácia

a) Ženy
18-29 roční

55,0 (100%)

57,34 (100%)

61,27 (100%)

60,6 (100%)

30-49 roční

53,7 (97,6%)

54,13 (94,4%)

56,76 (92,6%)

50+ roční

48,7 (88,5%)

-

53,85 (87,9%)

63,1
(104,1%)
57,7 (95,2%)

18-29 roční

57,8 (100%)

59,27 (100%)

57,07 (100%)

61,6 (100%)

30-49 roční

56,0 (96,9%)

56,72 (95,7%)

57,38

61,4 (99,7%)

b) Muži

(100,5%)
50+ roční

53,5 (92,6%)

-

57,45

60,0 (97,4%)

(100,7%)

Podobné výsledky nadobudli Mays et al. [9], keď v stredovekej populácii Wharram
Percy z Anglicka rovnako nenašli v mužskej populácii signifikantné rozdiely vo FEMCI ani v
jednej vekovej kategórii. Medzi ženami našli signifikantné rozdiely medzi 18-29 ročnými
a 50+ ročnými (rovnako ako ja v Borovciach) a medzi 30-49 ročnými a 50+ ročnými (Tab.
3.).
Popri absolútnych hodnotách Tab. 3. ponúka aj hodnoty relatívne na lepšie pochopenie
úbytku kortikálnej štruktúry v závislosti od veku. Tieto hodnoty sa odvíjajú od najmladšej
vekovej kategórie, pretože predpokladám, že v tomto veku dochádza k ukončeniu pribúdania
kostnej hmoty a jedinci by mali mať najvyšší obsah kostného tkaniva.
Porovnal som taktiež veličinu úbytku kortikálnej kosti v slovenských stredovekých
populáciách so stredovekou populáciou vo Wharram Percy a recentnou európskou populáciou
Virtama a Helelä. Tab. 4. nám ukazuje, že celkovo priemery FEMCI sú vyššie ako v populácii
Wharram Percy, ale nižšie ako v súčasnej populácii. Keďže štatisticky signifikantný vzťah
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medzi vekom a FEMCI je demonštrovateľný iba v lokalite Borovce pri ženských jedincoch,
zameral som sa na ženy vo veku 18-29 a 50+ (Tab. 5).

Tab. 4.: Porovnanie priemerných hodnôt FEMCI žien a mužov v štyroch populáciách
Wharram Percy

Devín-Hrad

Borovce

Recentná

populácia
Ženy

52,3

56,07

56,47

55,3

58,68

57,38

60,6
Tab. 5.:

Muži
60,9

18-29 roční

50+ roční

(50+/18-29) x 100

Borovce

61,27

53,85

87,9%

Wharram Percy

55,0

48,7

88,5%

Súčasná populácia

60,6

57,7

95,2%

Priemerné hodnoty FEMCI žien vo veku 18-29 a 50+ rokov v Borovciach, Wharram
Percy a v súčasnej populácii

Populáciu z Devína tvorili prevažne ťažko pracujúci poľnohospodári a remeselníci.
Teda žili usadlým spôsobom života, avšak boli fyzicky veľmi aktívny [5]. Slovania v 10.
storočí pili hlavne mlieko a jedli mliečne výrobky, strukoviny, zeleninu, ovocie a cereálie
(najmä proso, ale aj ostatné obilniny) [4]. Najčastejšie konzumovaným mäsom obyvateľov
stredovekého Devína bola teľacina, ale tiež

ryby a pochutnali si aj na slimákoch [3].

Nesignifikantné zníženie kostnej hmoty vekom u oboch pohlaví v tejto populácii možno
vysvetliť práve fyzickou aktivitou, ktorou disponovali a tiež dostatočným každodenným
príjmom vápnika. Pestovanie tabaku nie je známe, preto fajčenie ako negatívny faktor
vylučujem. Možno dodať, že väčšina obyvateľov umierala vo vekovej kategórii 18-29 roční
a preto aj nebolo možné stanoviť hodnotu veličiny úbytku kostnej hmoty u 50+ ročných.
Nemôžem teda zhodnotiť v akej miere vplývali na kostné tkanivo u post-menopauzálnych
žien hormonálne zmeny.
Výsledky ale ukazujú, že post-menopauzálne ženy v stredovekých Borovciach
vykazovali signifikantnú stratu objemu kortikálnej kosti. Hoci som nenašiel literatúru, ktorá
by opisovala spôsob života v stredovekých Borovciach predpokladám, že ľudia tu žili
podobne ako v devínskom hradisku (keďže sa jedná o rovnaké obdobie a lokality ležia
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geograficky blízko seba). Negatívny vplyv faktorov životného štýlu (nízky príjem vápnika,
nízka fyzická záťaž, fajčenie, deficit vitamínu D) nie je opodstatnený. Domnievam sa, že
hlavnou príčinou úbytku kostnej hmoty budú

hormonálne zmeny - znížená sekrécia

estrogénu, ktorý pôsobí antagonisticky na osteoklasty a osteoblasty. Za normálnych okolností
inhibuje resorpciu kosti a podmieňuje jej tvorbu.
Signifikantné zníženie FEMCI v skupine 30-49 ročných žien z Boroviec možno
indikovať ako pre-menopauzálnu stratu kostného tkaniva [9].
Obidve slovenské stredoveké populácie majú priemery FEMCI nižšie ako recentná
populácia, čo môže byť v dôsledku chudobnejšej výživy v detstve počas rastu [8].

Záver
Predložené dáta hovoria, že v daných populáciách vekom dochádza k ubúdaniu
kostnej hmoty u oboch pohlaví (s výnimkou mužov v Borovciach), hoci signifikantne je to
potvrdené iba u žien z Boroviec. Muži i ženy slovenských stredovekých populácií majú nižší
objem kortikálnej kosti ako recentná populácia. Vonkajšie faktory vplývajú na množstvo
kostného tkaniva možno menej dôležito ako sa im vo všeobecnosti prisudzuje.
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Antropologická analýza dospelých jedincov z včasnostredovekého pohrebiska Gáň
(okr. Galanta)
Mária Tonková1, Silvia Bodoriková1, Michal Takács2, Jozef Urminský3
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie,
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Úvod a formulácia cieľa
K poznaniu telesných vlastností a spôsobu života slovanských populácií významne
prispieva aj historická antropológia, ktorá skúma kostrové pozostatky z desiatok
exhumovaných pohrebísk, predstavujúcich priame dôkazy o prítomnosti našich slovanských
predkov. V rámci rutinných osteoantropologických výskumov sa hodnotia morfologické
a metrické charakteristiky pochovaných jedincov a následne sa rekonštruuje spôsob ich
života.
Cieľom prezentovanej práce bolo stanovenie základných metrických charakteristík
vyšetrených jedincov, odhad veku a pohlavia.
Materiál a metódy
Sledovaný súbor tvorili kostrové pozostatky exhumované počas záchranného
archeologického výskumu v lokalite Gáň (okr. Galanta), realizovaného Vlastivedným
múzeom v Hlohovci a Vlastivedným múzeom v Galante v rokoch 2007 a 2008. Počas
výskumu sa archeológom podarilo odkryť sídliskové objekty z neolitu a eneolitu, sídlisko
maďarovskej kultúry zo staršej doby bronzovej a tri pohrebiská datované do staršej doby
bronzovej, do obdobia sťahovania národov a do stredoveku.
V práci sme analyzovali včasnostredoveké pohrebisko datované do 9. – 10. storočia n.
l.. Pohrebisko pozostávalo zo 40 hrobov. Dospelých jedincov, ktorých sme analyzovali bolo
25, tento počet zahŕňa aj tri neoznačené hroby dospelých jedincov.
Pri antropologickej analýze kostrových pozostatkov sme používali morfologickometrickú kartu zostavenú Beňušom [3], ktorú vypracoval na základe karty používanej na
antropologickom oddelení Prírodovedného múzea SNM. Karta je doplnená znakmi z prác
Martina a Sallera [10, 11, 12], Aleksejeva a Debeca [2], Borovanského [4], Hauserovej a De
Stefana [8] a Stloukala, Dobisíkovej, Kuželku et al. 1999 [15].
Na odhad pohlavia sme použili metódy podľa Acsádiho a Nemeskériho [1], Brůžeka
[5] a Novotného [13]. Na odhad veku dožitia sme použili metódu podľa Ferembachovej et al.
[7].
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Pri metrickej analýze kostier boli použité štandardné metódy podľa
Knussmanna [9], Martina a Sallera [10]. Na lebke sme zisťovali 60 rozmerov, na
postkraniálnom skelete 96 rozmerov. Kvôli zlej zachovalosti, resp. chýbaniu kostí,
nebolo možné zmerať všetky rozmery u všetkých jedincov. Z nameraných hodnôt boli
vypočítané indexy a výška postavy.

Výsledky a diskusia
Z celkového počtu 25 dospelých jedincov bolo 10 mužského, osem ženského a štyri
neurčeného pohlavia. Pri troch neoznačených jedincoch nebolo možné určiť pohlavie a vek.
Rozdelenie jedincov podľa pohlavia a veku je uvedené v tab. 1.

Tab. 1. Prehľad rozdelenia jedincov

Vek
adultus I (20 – 29)
adultus II (30 – 39)
maturus I (40 –
49)
maturus II (50 –
59)
senilis (60+)
neurčený vek
Spolu

Muži
2
1

Ženy
2
2

Neurčené Neoznačené
-

2

1

-

-

2
3
10

3
8

4
4

3
3

25

Muži mali v priemere dlhú a stredne širokú mozgovňu [14], veľkú očnicu [2],
leptorhinný nos [10] a boli podstredne vysokého vzrastu [10]. Ženy mali v priemere stredne
dlhú a úzku mozgovňu [14], malú očnicu [2], chamaerhinný nos [10] a boli veľmi malého
vzrastu [10].
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Tab. 2. Vybrané charakteristiky sledovaného súboru

M1
M8
I1
M 51
M 52
I 42
M 54
M 55
I 48
TV

Muži
Priemer
SD
184,2
7,8
145,2
9,7
79,0
7,3
40,2
4,8
35,2
1,6
89,1
16,7
0,8
23,8
51,8
4,1
46,7
5,0
14,9
160,0

Ženy
Priemer
173,2
136,7
78,9
37,8
30,3
77,1
24,8
44,3
57,2
133,2

SD
5,7
8,2
6,9
2,2
3,2
6,5
1,7
0,6
3,7
1,2

Vysvetlivky:
M1 – najväčšia dĺžka mozgovne (hodnota v mm), M8 – najväčšia šírka mozgovne (hodnota v
mm), I1 - index cranialis (M8 x 100/M1), M51 – šírka očnice (hodnota v mm), M52 – výška
očnice (hodnota v mm), I42 – index očnice (M52 x 100/M51), M54 – šírka nosa (hodnota v
mm), M55 – výška nosa (hodnota v mm), I48 – nosový index (M54 x 100/M55), TV – telesná
výška podľa Pearsona ( 1899, hodnota v cm), SD – smerodajná odchýlka.

V tab. 3 je uvedené rozdelenie jedincov na základe hodnôt Indexu cranialis.
Z celkového počtu 25 jedincov, štyria (16%) mali lebku dolichokrannú, jeden jedinec (4%)
mesokrannú,

traja

jedinci

(12%)

brachykrannú

a dvaja

jedinci

(8%)

dokonca

hyperbrachykrannú. Ide pravdepodobne o nastupujúci brachycephalizačný trend, ktorého
začiatok sa datuje práve do 10. storočia nášho letopočtu. Brachycephalizačný trend na našom
území opísal Ferák [6] ako jeden z najrýchlejších doposiaľ známych evolučných procesov.

Tab. 3. Rozdelenie jedincov do kategórií na základe hodnoty indexu cranialis

Kategórie indexu podľa Garsona (1886)
Ultradolichokranný
x – 64,9
Hyperdolichokranný
65,0 – 69,9
Dolichokranný
70,0 – 74,9
Mesokranný
75,0 – 79,9
Brachykranný
80,0 – 84,9
Hyperbrachykranný
85,0 – 89,9

Muži
Počet
2
2
1
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%
8
8
4

Ženy
počet
2
1
1
1

%
8
4
4
4

Neurčené
počet
%
-

Ultrabrachykranný
90,0 - x
Nezaradení jedinci *
5
20
3
12
7
28
Spolu
25
*jedinci, u ktorých nebolo možné zhodnotiť mozgovne, kvôli zlej zachovalosti lebiek

Záver
Pri antropologickej analýze včasnostredovekého pohrebiska Gáň (okres Galanta) sa
podarilo odhadnúť pohlavie pre 10 mužov a osem žien, neurčené boli štyri. Pri troch
neoznačených taktiež nebolo možné určiť pohlavie jedincov kvôli zlej zachovalosti kostier.
Na základe antropologickej analýzy sa potvrdil nastupujúci brachycephalizačný trend
ktorého začiatok sa datuje práve do 10. storočia nášho letopočtu.
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Predikcia telesnej výšky z dĺžky kroku a dvojkroku u vysokoškolských študentov
s využitím vo forenznej antropológii
Petra Uhrová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra antropológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, uhrova.p@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
O forenzných vedách hovoríme ako o vedách, ktoré sú využívané v súdnej alebo
právnej oblasti a pomáhajú pri riešení prípadov v oblasti kriminalistiky. K forenzným vedám
patrí, okrem iných, aj forenzná antropológia. Jedná sa o aplikovaný odbor fyzickej
antropológie, ktorý využíva antropologické znalosti najmä pri identifikácii

kostrových

pozostatkov na určenie veku, pohlavia, výšky a pri identifikácii patologických stavov kostry
[1]. Vo forenznej antropológii zohráva dôležitú úlohu pri identifikácii jedinca aj určenie jeho
telesnej výšky, prípadne hmotnosti z rôznych rozmerov nohy a jej odtlačkov, teda zo
zaistených trasologických stôp. Medzi trasologické stopy patria stopy obuvi, stupaje, stopy
dopravných prostriedkov a tiež stopy rôznych častí ľudského tela (stopy po zuboch, stopy
ucha, dlane), ktoré sa stávajú predmetom záujmu trasológie v prípade, ak ich nie je možné
vyhodnotiť daktyloskopicky (na základe skúmania papilárnych línií) [2].
Vyhľadávaním, zaisťovaním a skúmaním trasologických stôp sa zaoberá trasológia, čo
je odbor kriminalistickej techniky. Biomechanickým obsahom trasologických stôp sa zaoberá
forenzná biomechanika, ktorá je charakterizovaná ako vedný odbor aplikujúci biomechaniku
a jej metódy na skúmanie stôp s biomechanickým obsahom, ktoré vznikli v dôsledku
pohybovej činnosti človeka [3].
Lokomočný systém človeka je jedinečný. Vzpriamená postava a dvojnohá terestriálna
chôdza – bipédia sú špeciálnym znakom človeka. Biomechanika vzpriameného postoja
a chôdze sa prenikavo odlišuje od pohybu štvornožky, a preto muselo dôjsť k mnohým
zmenám na kostre, kde okrem iných patria aj zmeny na nohe. V priebehu fylogenetického
vývoja sa ľudská noha zmenila z uchopovacej končatiny na nosnú štruktúru. Vývoj dvojitého
zaoblenia na nohe znamenal vznik pozdĺžnej a priečnej klenby, čo umožnilo pružnú
lokomóciu a stlmenie nárazov vznikajúcich pri každom kroku tak, aby neboli v plnej intenzite
prenášané na životne dôležité orgány. Nášľapná plocha stupaje závisí teda od tvaru klenby
a elasticita klenby umožňuje nohe adaptovať sa na nerovnosti terénu, prenášať hmotnosť tela
a zaisťovať pohyb [4]. Zaťažením stupaje vlastnou hmotnosťou tela vzniká odtlačok stupaje –
plantogram, z ktorého je možné na základe vybraných rozmerov a morfologického tvaru
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odhadnúť telesnú výšku jedinca, jeho hmotnosť, vek, pohlavie a etnickú príslušnosť, teda je
možnosť individuálnej identifikácie jedinca [5]. V prípade zanechania viacerých (minimálne
štyroch) po sebe nasledujúcich plantogramov hovoríme o súvisle radených stopách
lokomócie, z ktorých je možné zmerať dĺžku kroku a dvojkroku a na ich základe určiť vzťah
k telesnej výške jedinca, ktorý dané stopy zanechal. Z údajov o dĺžke kroku a dvojkroku je
tiež možné odhadnúť telesnú výšku jedinca [4]. Práca je teda zameraná aj na túto
problematiku a sledované ciele sú nasledovné:
1. Zistiť, či existuje korelácia medzi telesnou výškou a dĺžkou kroku a dvojkroku.
2. Zistiť optimálne spôsoby určenia telesnej výšky na základe dĺžky kroku
a dvojkroku.

Materiál a metódy
Súbor tvorí 71 vysokoškolských študentov PriF UK (39 žien, 32 mužov) vo veku od
18 do 27 rokov. Antropometrické merania a odoberanie odtlačkov prebiehali na Katedre
antropológie PriF UK. U každého probanta bol vypočítaný decimálny vek [6]. Merania boli
vykonané v stoji pri zaťažených dolných končatinách vlastnou hmotnosťou tela, na rovnej
podložke, pri normálne chôdzi a bez vonkajších vplyvov. Telesná výška bola meraná
pomocou antropometra ako vertikálna vzdialenosť medzi vertexom (najvyšší bod na hlave)
a podložkou, na ktorej jedinec stál, pričom poloha hlavy bola vo Frankfurtskej horizontále [7].
Na získanie plantogramov pri chôdzi bol použitý mastný krém zn. Lipobase, ktorý si probanti
rozotreli rovnomerne na stupaj. Následne prešli po papieri (baliaci papier z recyklovateľného
materiálu, šírka 800 mm) dlhom 4 m a zanechali tak súvisle radené stopy chôdze. Získané
plantogramy museli byť vzápätí obkreslené ceruzkou, aby nedošlo ku skresleniu tvaru
odtlačkov z možného dôvodu vsiaknutia krému papierom. Na týchto plantogramoch chôdze
boli na záver zmerané dĺžky krokov a dvojkrokov. Dĺžka kroku bola meraná od okraju
odtlačku na päte jednej nohy (antropometrický bod pternion) po okraj odtlačku na päte druhej
nohy. Dĺžka dvojkroku bola meraná od okraju odtlačku päty jednej nohy po okraj ďalšieho
odtlačku tej istej nohy [4]. Získané údaje boli spracované v štatistickom programe SPSS 17.0.
Pearsonov korelačný koeficient bol použitý na testovanie závislosti medzi telesnou výškou
a jednotlivými dĺžkami krokov a dvojkrokov. Model lineárnej regresie bol použitý na
stanovenie rovnice na výpočet telesnej výšky u určených dĺžok kroku a dvojkroku.

Výsledky a diskusia
Základné charakteristiky polohy a variability sledovaného súbor sa nachádzajú
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v tabuľke č.1.
Tab. 1: Deskriptívna štatistika (N = 71)
Min

Max

Priemer

SD

18,52

27,41

23,25

1,76

TV (cm)

159

197,4

174,02

9,19

DK1 (cm)

39,2

73,4

53,69

7,49

DK2 (cm)

43,7

78

58,44

7,59

DK3 (cm)

47,6

75,5

63,07

6,68

DK4 (cm)

49,3

77,8

63,21

6,04

83

150,3

112,28

13,82

92,8

152,7

121,38

13,35

98

150,7

126,28

11,87

Decimáln
y vek

DDK1
(cm)
DDK2
(cm)
DDK3
(cm)

TV = telesná výška; DK = dĺžka kroku (1 = prvého, 2 = druhého a pod.);
DDK = dĺžka dvojkroku (1 = prvého a pod.)

Na zistenie korelácie medzi telesnou výškou a dĺžkami jednotlivých krokov
a dvojkrokov bol použitý Pearsonov korelačný koeficient. Tabuľka č. 2 poskytuje prehľad
korelačných koeficientov dĺžky jednotlivých krokov a dvojkrokov s telesnou výškou. Na
rozdiel od dvojkrokov, kde vyšli signifikantné korelácie pri všetkých troch dvojkrokoch,
v prípade krokov sú významné závislosti dĺžky kroku s telesnou výškou len pri prvom a
treťom kroku.
Na zistenie telesnej výšky z dĺžky krokov je optimálne použiť dĺžku tretieho kroku,
keďže jeho korelácia s telesnou výškou je signifikantná. Dĺžka prvého a posledného kroku
bola pri predikcii telesnej výšky vylúčená, pretože tieto nemusia predstavovať dĺžku kroku pri
normálnej chôdzi. Dĺžka druhého kroku bola vylúčená na základe nesignifikantnej korelácie.
V prípade predikcie telesnej výšky na základe dĺžky dvojkroku sme použili dĺžku
druhého dvojkroku, z podobného dôvodu ako v prípade dĺžky tretieho kroku.
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Tab. 2: Hodnoty korelačných koeficientov DK a DDK s TV

phodnota

Korelačn
ý
koeficient

DK1

0,0002

0,421**

DK2

0,2016

0,153

DK3

0,0018

0,364**

DK4

0,2318

0,144

DDK1

0,0115

0,298*

DDK2

0,0234

0,269*

DDK3

0,0192

0,277*

** korelácia je signifikantná na α=0,01; * korelácia je signifikantná na α=0,05
Na základe regresnej analýzy som stanovila rovnicu na výpočet telesnej výšky:
1. z dĺžky kroku: TV = 142,407 + 0,364*DK ± 9,796
2. z dĺžky dvojkroku: TV = 151, 535 + 0,269*DDK ± 9,753
Straus [4] vo svojej štúdii uvádza taktiež korelácie medzi telesnou výškou a dĺžkou
kroku a dvojkroku, ktorých hodnoty sa pohybujú od 0,85 do 0,92. Jasuja et al. [8] uvádzajú
korelácie medzi telesnou výškou a dĺžkami jednotlivých krokov a ich výsledky dokazujú
korelácie vo všetkých prípadoch, čo v mojom prípade tak nie je, avšak ich korelačné
koeficienty sa skôr približujú mojim (0,24 až 0,29). Jasuja et al. [9] vo svojej ďalšej štúdii
uvádzajú korelačné koeficienty pre dĺžku dvojkroku a telesnú výšku, ktorých hodnoty sú tiež
podobné

ako hodnoty mojich výsledkov (0,22). V prípade predikcie telesnej výšky na

základe regresnej analýzy však uvádzajú [4, 8, 9] nižšie hodnoty štandardnej chyby.
Tieto rozdiely môžu vyplývať z toho, že krok je dynamická záležitosť, teda nie je to
stála premenná a u každého jedinca sa v priebehu chôdze mení.

Záver
Na základe spracovaných údajov možno tvrdiť, že vzťah medzi telesnou výškou
a dĺžkou kroku existuje, aj keď je signifikantný len v prípade prvého a tretieho kroku.
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Korelácie medzi telesnou výškou a dĺžkou dvojkroku sú signifikantné vo všetkých troch
dvojkrokoch, teda na základe toho by bolo vhodnejšie použiť práve dĺžky dvojkrokov na
predikciu telesnej výšky.
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Sledovanie sekulárneho trendu na základe morfometrických parametrov
u adolescentných žien
Tomáš Žatko, Barbora Matejovičová, Kristína Tománková
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra zoológie a antropológie,
Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra, tomas.zatko@ukf.sk; bmatejovicova@ukf.sk,
kristina.tomankova@ukf.sk

Úvod a formulácia cieľa
Rast a vývin jedinca sú časovo ohraničené procesy začínajúce vznikom nového
indivídua a končiace jeho smrťou [1]. Tieto procesy sú dynamické, neopakovateľné a
podliehajú biologickým zákonom, ktoré sú ovplyvnené radom vnútorných (genetická faktory,
hormóny) a vonkajších (kvalita a kvantita výživy, pohybová aktivita a i.) faktorov.
Rast a vývin neprebiehajú vo všetkých štádiách ontogenézy rovnako, preto sa mnoho
biológov, lekárov, psychológov a pedagógov snažilo vymedziť hranice toho ktorého obdobia,
avšak neúspešne. Vo všeobecnosti možno ontogenézu rozdeliť do piatich štádií: ranné
detstvo, detstvo, mladosť, adolescencia a dospelosť [2].
V našej

práci

sa

zaoberáme

základnými

morfometrickými

parametrami

adolescentných žien, čiže vo veku chronologicky vymedzenom v rozmedzí od 20 – 22 rokov
[3].
Sledovanie základných telesných charakteristík jedincov má dôležitý význam pri
hodnotení zdravotného a výživového stavu populácie a má na Slovensku dlhú tradíciu. Prvé
merania boli publikované v roku 1927 [4], ďalšie merania detí a adolescentov sú datované po
roku 1951 a neskoršie merania v desaťročných intervaloch boli zamerané na zistenie
referenčných hodnôt základných telesných rozmerov pre českú a slovenskú populáciu
[5,6,7,8]. Z doterajších uverejnených publikácií vyplýva, že hodnoty väčšiny telesných
rozmerov u detí a adolescentov sú väčšie než boli pred vyše 100 rokmi. Celý proces rastu je
teda progresívne zrýchlený – akcelerovaný [9].
Proces akcelerácie a sekulárneho trendu sa prejavuje v rôznych populáciách rôzne,
v niektorých krajinách sa považuje tento jav za ukončený či minimalizovaný, napr. USA či
Nórsko, niekde prebiehajú tieto procesy veľmi intenzívne. Akcelerácia a sekulárny trend sú
objektívne existujúce procesy, ktoré boli opakovane potvrdené. Otázkou je, dokedy oba
procesy budú pokračovať. O príčinách akcelerácie a sekulárneho trendu existuje množstvo
teórií. Tak napr. heliogénna teória pripisuje základnú úlohu slnečnému žiareniu, alimentárna
teória pripisuje hlavný význam rôznym zložkám potravy. Teória zvyšovania životnej úrovne
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je najúplnejšou teóriou. Hlavnú príčinu akcelerácie vidí v životnej úrovni, ktorá sa prejavuje
komplexom rôznych faktorov (lepšia a bohatšia strava, zníženie výskytu infekčných chorôb,
zákaz detskej práce, lepšie bytové podmienky). Rovnako sem patria dôsledky urbanizácie
a pôsobenie rozpadu izolátov, ktorý zvyšuje podiel heterozygótov v populáciách. Podľa
interakcie vonkajších a vnútorných faktorov ovplyvňujúcich akceleráciu a sekulárny trend
možno očakávať, že sa budú prejavovať po určitú hranicu a oscilovať podľa týchto faktorov.
Cieľom našej práce je porovnanie základných telesných charakteristík nami
sledovaného súboru s vybranými referenčnými hodnotami. Výsledky nám môžu dokázať, či
už prebieha aj na Slovensku stagnácia sekulárneho trendu, ako sa o nej dozvedáme z prác
autorov niektorých iných krajín.

Materiál a metódy
Súbor tvorili adolescentné ženy vo veku 20-22 rokov, navštevujúce FPV UKF v Nitre,
pochádzajúce z rôznych častí Slovenska. Celkový počet 118.
Antropometrická technika na určovanie telesných rozmerov bola v súlade so
zaužívanými metódami [10, 11]. Výškové, dĺžkové, šírkové a obvodové rozmery boli merané
s presnosťou na 0,1 cm. Z dĺžkových rozmerov sme hodnotili telesnú výšku, dĺžku dolnej
a hornej končatiny. Zo šírkových rozmerov sme hodnotili sagitálny a transverzálny priemer
hrudníka, biakromiálnu šírku, bikristálnu šírku a biepikondilárne šírky humeru a femuru.
Z obvodových mier sme hodnotili obvod brucha, bokov a stehna, obvod hrudníka cez
mezosternale, obvod kontrahovaného a relaxovaného ramena a obvod lýtka.
Referenčný súbor pre telesné rozmery sme zvolili z publikácie Rovný a kol. [12]
a publikácie Bláha [13]. Pre niektoré morfologické parametre sme použili referenčné hodnoty
z českej publikácie Bláha [13], nakoľko tieto parametre nie sú u slovenskej populácie
publikované a české hodnoty sú z hľadiska socioekonomických faktorov takmer totožné so
slovenskými hodnotami. U všetkých morfometrických parametrov sme vypočítali priemerné
hodnoty doplnené smerodajnými odchýlkami a zisťovali sme štatistickú významnosť
porovnávaním s referenčnými hodnotami. Všetky uvedené matematicko-štatistické analýzy
sme hodnotili pomocou štatistického balíka Štatistika 7.

Výsledky a diskusia
Z dĺžkových rozmerov bola priemerná výška nami sledovaného súboru 165,43 cm.
Rozdiel +0,1cm oproti referenčným údajom nebol štatisticky významný (Obr. 1). Priemerná
dĺžka hornej končatiny bola 67,92 cm a priemerná dĺžka dolnej končatiny bola 85,40 cm,
669

pričom u dolnej končatiny sme zaznamenali signifikantne nižšiu dĺžku ako u referenčného
súboru.

100

176

Dĺžka hornej a dolnej končatiny (cm)

174

Telesná výška (cm)

172
170
168
166
164
162
160
158
156

95

*

90
85
80
75
70
65
1

Sledovaný Referenčný
súbor
súbor

2

Sledovaný súbor

1

2

Referenčný súbor

1. Dolná konč atina 2. Horná konč atina

Obr. 1 Porovnanie telesnej výšky, dĺžky hornej a dolnej končatiny nami sledovaného súboru
a referenčného súboru Rovný a kol. (2004). Prezentované hodnoty predstavujú priemer ±
smerodajná odchýlka, * - predstavuje štatisticky významný rozdiel medzi nami nameranými
a referenčnými hodnotami.
Zo šírkových rozmerov bola priemerná hodnota sagitálneho priemeru hrudníka 19,35
cm a transverzálneho priemeru hrudníka bola 22,14 cm. Výsledky nepreukázali štatisticky
významný rozdiel s referenčnými hodnotami (obr.2)
Sagitálny a transverzálny priemer hrudníka (cm)

32
30
28
26
24
22
20
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2
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1
1
Sledovaný súbor Referenč ný súbor

Obr. 2 Porovnanie priemeru hrudníka sledovaného a referenčného súboru Bláha a kol.
(1982). Vysvetlivky ako v obr.1
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Priemerná hodnota biakromiálnej šírky (35,62 cm) v porovnaní s referenčným
súborom je takmer rovnaká (35,62 cm, 35,80cm), rozdiel neukázal štatistickú významnosť.
Podobné štatisticky bezvýznamné výsledky sme dosiahli u priemerných hodnôt bikristálnej
šírky (28,70 cm), biepikondylárnej šírky humeru (5,86 cm), biepikondylárnej šírky femuru
(7,68cm) (obr. 3).
12
Biepikondylárna šírka humeru a femuru (cm)

Biakromiálna a bikristálna šírka (cm)
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2
1
2
Sledovaný súbor Referenčný súbor

Obr. 3 Porovnanie biakromiálnej a bikristálnej šírky, biepikondylárnej šírky humeru a femuru
sledovaného a referenčného súboru Bláha a kol, 1982. Vysvetlivky ako na obr. 1.
Pri hodnotení telesnej hmotnosti sme zistili priemernú hodnotu 57,14 kg, pričom
pokles telesnej hmotnosti oproti referenčným hodnotám o 0,46 kg nebol štatisticky významný
(obr. 4).
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Sledovaný Referenčný
súbor
súbor

Obr. 4 Porovnanie telesnej hmotnosti sledovaného a referenčného súboru Rovný a kol.
(2004). Vysvetlivky ako na obr. 1
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Pri všetkých obvodových mierach sme nezistili štatistickú významnosť oproti
referenčným hodnotám (obr. 5)
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Referenč ný súbor

1.Obvod hrudníka cez mezosternale 2. Obvod ramena (relaxovaného)
3. Obvod ramena (kontrahovaného) 4. Obvod lýtka (maximálny)

Obr. 5 Porovnanie obvodových mier sledovaného a referenčného súboru Rovný a kol. (2004).
Vysvetlivky ako na obr. 1
Sekulárny trend bol pozorovaný vo väčšine európskych krajín od konca 19 storočia,
kým v niektorých krajinách ako Nemecko, USA, Kanada, Čína, Brazília tento trend
pokračuje, v iných krajinách ako Poľsko, škandinávske krajiny sa sekulárny trend pozastavuje
[14, 15]
Pri porovnávaní nami nameraných hodnôt s výskumami z rokov 1995-1996 [16]
a 2001 [12] možno naďalej pozorovať ukončenie sekulárneho trendu u slovenských
adolescentných žien.
Na základe dlhodobých výskumov bolo tiež popísaný proces znižovania telesnej
hmotnosti, pričom toto „zoštíhlovanie“ tela popísali viacerí autori [16,17]. V nami
sledovanom súbore sme zistili mierne zníženie priemernej telesnej hmotnosti, avšak výsledok
nebol štatisticky významný (obr. 4).
Porovnaním priemerných hodnôt ďalších dĺžkových, šírkových a obvodových
rozmerov s referenčnými hodnotami sme zistili štatisticky významný rozdiel len pri
morfologickej hodnote dĺžky dolnej končatiny, kde sme zistili štatisticky potvrdené zníženie
priemernej dĺžky dolnej končatiny oproti referenčným hodnotám. Na základe týchto zistení
môžeme

konštatovať

stagnáciu

sekulárneho

adolescentných žien.

672

trendu

u nami

pozorovaného

súboru

Záver
Somatický stav sledovaného súboru adolescentných žien sme hodnotili pomocou
vybraných morfologických ukazovateľov (dĺžkové, šírkové, obvodové rozmery, telesná
hmotnosť). Zo všetkých morfometrických ukazovateľov telesného vývinu sme nezistili
signifikantné rozdiely v hlavných ukazovateľoch sekulárneho trendu, ako sú telesná výška
a telesná hmotnosť. Naopak jediný štatisticky významný rozdiel oproti referenčným
hodnotám sme zaznamenali pri dĺžke dolnej končatiny, pričom jej priemerná hodnota bola
menšia ako u referenčného súboru. Z našich výsledkov teda usudzujeme pozastavenie
sekulárneho trendu u nami sledovaného súboru adolescentných žien.
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Pošvatky (Plecoptera) vápencového toku Suchej doliny
Matej Žiak
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, matej.ziak@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Pošvatky osídľujú predovšetkým horské a podhorské pôvodné toky. Ich výskytu sa
u nás stále venuje patričná pozornosť [9], napriek tomu sú mnohé regióny málo prebádané.
Jedným z kritériom rozšírenia pošvatiek sú špecifické ekologické faktory tokov, ktoré
ovplyvňujú rozšírenie jednotlivých druhov. Iné ekologické faktory sú v tokoch vápencových
pohorí a iné v tokoch sopečných, jadrových alebo flyšových pohorí. To sa odzrkadľuje
v druhovom zložení taxocenóz typických pre dané pohoria. Cieľom výskumu bolo získanie
vápencových tokov Západných Karpát

základných informácií o taxocenózach pošvatiek vybraných

a porovnanie zistených faunisticko-ekologických poznatkov. Výskum prebiehal v NPR Suchá
dolina (Vysoké Tatry). Vytýčené lokality na Suchom potoku predstavujú referenčný stav
s bohatou prírodnou zachovalosťou.

Materiál a metódy
Kvalitatívne vzorky pošvatiek boli získané z 5 lokalít Suchého potoka NPR Suchá
dolina vo Vysokých Tatrách počas roka 2008 v jarnom (máj), letnom (august) a jesennom
(október) aspekte. Larvy sme odoberali kicking technikou [4] do kruhovej siete (veľkosť ôk
siete 0,45 mm). Celkový postup prác vychádzal z osvedčených metód odberu a spracovania
hydrobiologických

vzoriek

podľa

metodiky

projektu

EU

STAR

a AQEM

[2].

Hydrobiologický materiál sme doplnili zbermi imág, ktoré sme získali zbieraním a šmýkaním
pozdĺž pobrežnej vegetácie. Biologický materiál bol laboratórne prebraný a determinovaný
pod stereomikroskopom. Pri determinácii sme sa opierali predovšetkým o práce [7], [11],
[13], [14] a [12]. Lokality sa nachádzajú v mapovom štvorci DFS 6883. Presné koordináty
lokalít a nadmorská výška boli zamerané GPS Garmin C65 (tab. 1).
Tab. 1 Koordináty lokalít.
Lokalita Názov
Suchý
1
potok
Suchý
2
potok
3
Suchý

Zemepisná
šírka

Zemepisná
dĺžka

N49°12´52,1´´ E019°37´0,50´´
N49°12´36,1´´ E019°36´50,7´´
N49°12´21,7´´ E019°35´46,4´´
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4
5
Výsledky

potok
Suchý
potok
Suchý
potok

N49°10´24,6´´ E019°34´49,7´´
N49°10´43,0´´ E019°34´54,5´´

Na sledovanom toku sme zistili 35 druhov pošvatiek (tab. 2). Novým druhom pre
Slovensko (Vysoké Tatry) je druh Leuctra dalmoni. Najväčšie zastúpenie mali druhy rodov
Leuctra a Protonemura. V toku dominovali drviče, menej zoškrabávače a zberače, najmenšie

zastúpenie mali predátory (obr. 1). V rámci riečneho kontinua vzrastá podiel zberačov
a najmä zoškrabávačov, klesá podiel drvičov. Predátory sú viac zastúpené v podpramennom
úseku a v toku pretekajúcim Liptovskou kotlinou. Na základe taxocenóz pošvatiek sa nami
sledovaný úsek javí ako oligosapróbny tok (tab.1), ktorého saprobita mierne stúpa s
nadmorskou výškou a zvýšením antropickej záťaže. Zvýšenie organických látok v prechode
z horského biotopu na podhorský sa odzrkadlilo v skokovom zvýšení sapróbneho indexu na
lokalite 4.
Taxocenóza pošvatiek horského prameniska bola charakteristická nízkym indexom
diverzity. Predominantný druh bol druh Leuctra pusilla a dominovali druhy Protonemura
nimborum, ktorá je skôr typická pre horské bystriny [10] a Leuctra braueri. Nezaznamenali

sme typických zástupcov ako sú druhy Nemoura monticola a Diura bicaudata [10]. Taktiež
sme nezistili studenomilný krenofilný druh Arcynopteryx compacta, typický skôr pre sopečné,
jadrové a flyšové pohoria [6], [5]. Z potravných gíld dominovali drviče.
Taxocenózy pošvatiek horských bystrín (lokalita 2 a 3) - Ide o spoločenstvo, kde
dominovali druhy pošvatiek Protonemura auberti, Leuctra dalmoni, Leuctra pusilla a Leuctra
rauscheri. Zo skúmaných lokalít je pre ne typická najvyššia miera diverzity s pomerne veľkou

vyrovnanosťou druhového zloženia. Dominantnou skupinou sú v oboch prípadoch drviče.
Taxocenóza pošvatiek lokalít 2 a 3 Suchého potoka je takmer rovnaká ako taxocenózy
horských bystrín NPR Rozsutec [10]. V Suchej doline absentuje typický zástupca tohto
biotopu druh Protonemura montana, ktorý sa tu vyskytuje skôr v pramenných oblastiach.
Medzi pošvatkami opäť dominovala skupina drviče. Oproti predchádzajúcemu typu
spoločenstva bolo zaznamenané vyššie zastúpenie zberačov a zoškrabávačov. Trend nárastu
zberačov zaznamenali aj v Strážovských vrchoch [3].
Taxocenózy pošvatiek podhorských potokov (lokalita 4 a 5) - Typickými zástupcami
spoločenstva boli druhy Leuctra inermis, Leuctra aurita, Leuctra albida a Protonemura
intricata. Dominantný podiel zastúpenia skupín mali drviče, zberače a zoškrabávače, ktorých
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podiel bol takmer rovnaký, narástol podiel predátorov. Uvedené spoločenstvo bolo identické
so spoločenstvom pošvatiek NRP Rozsutec [10] a zhodovalo sa so spoločenstvom
v Strážovských vrchoch [3]. Absentoval druh Leuctra hippopus.

Diskusia
Zastúpenie drvičov v povodí Suchého potoka, od horských bystrín až po podhorské
potoky, bolo relatívne stále a klesalo miernejšie ako napríklad v riečnom kontinuu NPR
Rozsutec. Najvyššie zastúpenie drvičov bolo v pramenisku. Od prameňa stúpa počet
zoškrabávačov a zberačov. Podobný trend bol zaznamenaný aj v NPR Rozsutec [10]
a v Strážovských vrchoch [3]. Podiel predátorov dosahuje minimum v stredných úsekoch
toku. Zaujímavé rozdiely boli zistené pri porovnaní Suchej doliny so Strážovskými vrchmi,
kde sa vyskytovali významnejšie rozdielnosti v druhovom zložení pošvatiek. Pravdepodobne
je to spôsobené rozdielnymi klimatickými podmienkami riečnej krajiny skúmaných pohorí.
Z našej práce ako aj z prác [10] a [3] vyplýva, že pre povodia vápencových pohorí nad
1000 m n. m. sú typické druhy Leuctra pusilla a Leuctra dalmoni s výnimkou pramenísk.
Môžeme konštatovať, že bežný druh horských pramenísk sopečných a jadrových pohorí
Arcynopteryx compacta absentuje alebo je veľmi zriedkavý ako aj druh Diura bicaudata vo

vápencových oblastiach. Pravdepodobne absencia týchto dvoch druhov je spôsobená
prehrievaním pramenísk napájaných z podzemných vôd s pomerne nízkym obehom [1]
podobne ako zaznamenal Krno [10]. Spomínaných vrcholových predátorov nahradzuje druh
Isoperla sudetica alebo iné skupiny makrozoobentosu. Absentuje typický zástupca pramenísk

jadrových pohorí Amphinemura standfussi [5]. Spoločnými a bežnými zástupcami jadrových
aj vápencových pohorí horských potokov sú druhy Leuctra rauscheri, Isoperla sudetica
a Perlodes intricatus. V podhorskej zóne rieky Belá [5] sa vyskytol druh Nemoura flexuosa,
ktorý nebol zaznamenaný v podhorských oblastiach vápencových pohorí. Rozdielnosť sme
zaznamenali tiež v taxocenózach horských pramenísk sopečného pohoria Vtáčnika [6], [8],
kde sa vyskytujú druhy Nemoura monticola a N. marginata. Horské vápencové toky v
porovnaní so sopečnými tokmi (Vtáčnik) sú rozdielne vo výskyte druhov Nemoura
carpathica, Nemuralla picteti, Protonemura austriaca, Diura bicaudata, Siphonoperla
neglecta. Rozdiely v taxocenóze podhorských tokov Vtáčnika sme zaznamenali z hľadiska

výskytu druhov Rhabdiopteryx navicula, Taeniopteryx auberti, Nemoura cinerea, Nemoura
flexuosa, Protonemura nitida, Isoperla grammatica. Všetky spomínané rozdiely sú

pravdepodobne spôsobené nepriamo geologickým podložím, predovšetkým ako dôsledok
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medzi rozdielnymi termickými a prietokovými vlastnosťami jednotlivých typov pohorí
(vápencové, sopečné, jadrové), ktoré ovplyvňujú rozšírenie pošvatiek.

Tab. 2 Dominancia pošvatiek Suchého potoka.

Druh / Dominancia (%) / Lokalita
Nadmorská výška (m)
Brachyptera risi (Morton, 1896)
Brachyptera seticornis (Klapálek, 1902)
Brachyptera starmachi Sowa, 1966
Amphinemura sulcicollis (Stephens,
1836)
Nemoura cambrica Stephens, 1836
Nemoura uncinata Despax, 1934
Protonemura auberti Illies, 1954
Protonemura autumnalis Raušer, 1956
Protonemura hrabei Raušer, 1956
Protonemura intricata (Ris, 1902)
Protonemura montana Kimmins, 1941
Protonemura nimborum (Ris,1902)
Protonemura praecox (Morton, 1894)
Leuctra albida Kempny, 1899
Leuctra armata Kempny, 1899
Leuctra aurita Nava, 1919
Leuctra autumnalis Aubert, 1948
Leuctra braueri Kempny, 1898
Leuctra dalmoni (Vinçon & Murányi,
2007)
Leuctra fusca (Linnaeus, 1758)
Leuctra inermis Kempny, 1899
Leuctra major Brink, 1949
Leuctra moselyi Morton, 1929
Leuctra nigra (Olivier, 1811)
Leuctra pseudosignifera Aubert, 1954
Leuctra pusilla Krno, 1985
Leuctra rauscheri Aubert, 1957
Perlodes intricatus (Pictet, 1841)
Isoperla sp. Banks, 1906
Isoperla buresi Raušer, 1962
Isoperla oxylepis (Despax, 1936)
Isoperla sudetica (Kolenati, 1859)
Dinocras cephalotes (Curtis, 1827)
Perla grandis Rambur, 1842

1
1200

2
1117
0,8

0,8

3
983
2,4
0,8

4
739

5
711
0,2
0,4
0,5
0,2

10,7

4,8

0,2
0,2
0,8

21,5

12,8
6,8

6,2

7

21,3

8,9
8,5
4,7

2,5
7
17,8

9,4

0,2
1,4

22,6

8,3

11

11,3
24,5

2,2

0,8

2,6
0,8
9
20,5

15,5

4,8
4,8
1,3
1,7
3,9
0,4
21,9

19,2

0,4

45
0,8

6,5

5,7
10
15,3
0,4
1,3
1,7

0,8

0,4
16,8
17
1,4

3,4

1,6
1,6
1,2

1,7
1,4
0,2

2
0,6
2
4,8

0,2

678

1,9

Perla marginata (Panzer, 1799)
Siphonoperla torrentium (Pictet, 1841)
Počet druhov
Sapróbny Index (Zelinka & Marvan)
Diverzita (Shannon-Wiener-Index)
Vyrovnanosť

2,2
9
0,391
1,527
0,695

18
0,627
2,236
0,789

18
0,595
2,192
0,774

17
1,024
2,335
0,824

1,6
0,8
17
1,157
2,21
0,78

Obr. 1 Potravné gildy pošvatiek suchého potoka

Záver
Vo vápencovom toku Suchej doliny sme zistili 35 druhov pošvatiek.
Zaznamenali sme nový nález druhu Leuctra dalmoni pre územie Slovenska.
V toku dominovali drviče, menej zoškrabávače a zberače, najmenšie zastúpenie mali
predátory.
Na základe taxocenóz pošvatiek sme určili sledovaný tok do oligosapróbnej valencie.
Saprobita mierne stúpala s nadmorskou výškou a zvýšením antropickej záťaže.
Zistili sme rozdielnosť v druhovom zložení taxocenóz pošvatiek vápencových tokov
Západných Karpát v porovnaní s tokmi jadrových a sopečných pohorí.
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PR proteíny- indikácia o ich úlohe pri trávení v rosičke okrúhlolistej (Drosera
rotundifolia L.)
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Úvod a formulácia cieľa
Pri pôsobení stresujúcich environmentálnych faktorov pôsobí v rastlinách množstvo
obranných proteínov. Proteíny, ktoré sa pri strese tvoria de novo sa označujú ako PR-proteíny
(z angl. pathogenesis-related) a boli prvýkrát popísané po napadnutí rastliny patogénom [1].
PR proteíny sú rozdelené do 14 skupín, pričom najpočetnejšie a najlepšie preskúmané sú
enzýmy glukanázy (PR-2, EC 3.2.1.39) a chitinázy (PR-3, EC 3.2.1.14) [2]. Gény pre tieto
enzýmy boli donedávna hojne využívané v biotechnológiách na prípravu transgénnych rastlín
odolnejších voči stresom [3].
Mäsožravé rastliny sú skupinou rastlín, ktorá sa vďaka svojmu kurióznemu spôsobu
výživy teší veľkej pestovateľskej obľube a za týmto účelom sú rastliny aj hromadne množené
v skleníkoch a v in vitro podmienkach. Mnohé mäsožravé rastliny sú tiež medicínsky
významné kvôli produkcii sekundárnych metabolitov využiteľných pri liečbe rôznych
ochorení. Paradoxne, len málo je známe o trávení v pasciach mäsožravých rastlín. Ešte menej
sú známe gény, ktoré sa pri tomto procese priamo uplatňujú. Mäsožravé rastliny boli
v minulosti diskutované ako zaujímavý potenciálny zdroj nových génov pre PR proteíny [4].
V rosičke okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) boli identifikované gény pre glukanázy
a chitinázy, ktoré patria medzi jedny z mála izolovaných jadrových génov z tejto rastliny
vôbec. Predchádzajúce štúdie poukazujú na to, že chitinázy zohrávajú úlohu nielen pri obrane
rastliny voči environmenálnym stresom, ale aj pri trávení chitínových schránok hmyzu [5].
Úloha glukanáz pri trávení doposiaľ nebola študovaná.
V našej práci sme sa zamerali na detekciu enzymatickej aktivity glukanáz a chitináz
počas tráviacich procesov v rosičke. Všetky rastliny boli pestované v in vitro podmienkach,
čo umožnilo vylúčiť doteraz diskutovanú účasť exogénnych enzýmov produkovaných
mikroorganizmami pri tráviacich procesoch rosičky. Táto práca zároveň vôbec prvýkrát
monitoruje zmeny aktivity glukanáz pri trávení v mäsožravých rastlinách.
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Materiál a metódy
Rastliny rosičky okrúhlolistej (Drosera rotundifolia L.) boli získané z botanickej
záhrady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Slovenská republika). Počas
experimentov boli pestované v podmienkach in vitro na polovičnom MS médiu (pH 5,2)
s obsahom 2 % (w/v) sacharózy a 0,6 % (w/v) rastlinného agaru, bez regulátorov rastu v
režime deň/noc (16/8) použitím studeného bieleho fluorescenčného svetla pri svetelnom toku
80 µM.m-2.s-1 (400-700 nm) a teplote 22 °C.
Indukcia molekulárnych procesov súvisiacich s trávením koristi bola stimulovaná
jednak umiestnením kúska želatíny (2 x 2 mm) do stredu listov a jednak mechanickou
stimuláciou tráviacich žliaz (tentakúl) sterilnou pinzetou a umiestnením nestráviteľnej hmoty
(kúsky plastu, 1 x 2 mm) do stredu listov. Neindukované rastliny slúžili ako kontrola.
Rastliny boli stimulované počas 48 hodín v troch opakovaniach.
Po indukcii bolo z každej rastliny v sterilných podmienkach postupne (po 3 listy)
odrezaných 15 listov a výlučky tráviacich žliaz boli eluované po dobu 5 minút v objeme 200
µl pufru (0,1 M octan sodný, pH 5,0) pri laboratórnej teplote. Následne boli získané eluáty
prenesené na ľad. Alikvóty eluátov boli separované na polyakrylamidovom géle obsahujúcom
SDS [6]. Po renaturácii v Tritone X100 bola chitinázová a glukanázová aktivita proteínových
frakcií detekovaná podľa publikovanej metodiky [7].
Pre platňovú metódu detekcie glukanáz podľa metodiky Matušíkovej et al. [5] boli do
Petriho misiek s tenkou vrstvou média (8 % (w/w) baktoagar; 0,1 M octan sodný, pH 5,0; 1 %
(w/w) substrát laminarín resp. glykolchitín pre detekciu glukanáz resp. chitináz) priložené na
médium adaxiálnou stranou listy rosičky. Po inkubácii 2 h pri 37 °C bolo rastlinné pletivo
odstránené. Petriho misky s laminarínom boli inkubované 1 hod. s 1 % (w/v) roztokom
farbiva (Kongo červeň) a následne premyté studenou (4 °C) destilovanou vodou. Aktivita
glukanáz bola viditeľná ako biele zóny na červenom (neštiepenom) pozadí. Petriho misky
s glykolchitínom boli inkubovné 1 hod. s 1 % (w/w) roztokom fluorescenčného farbiva
(Fluorescent Brightener) a následne premyté destilovanou vodou. Aktivita chitináz bola
vizualizovaná pod UV svetlom a viditeľná vo forme čiernych zón na fluoreskujúcom
(neštiepenom) pozadí.

Výsledky a diskusia
Glukanázy a chitinázy hrajú dôležitú úlohu pri obrane rastlín voči stresu, pričom často
pôsobia spolu. Ich synergický účinok voči fytopatogénnym hubám je dobre popísaný [8, 9,
10]. Tieto enzýmy sa v rastlinách uplatňujú aj pri pôsobení iných typov stresu, ako sú rôzne
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chemické látky (rastlinné hormóny, ťažké kovy a i.) alebo environmentálny stres [11].
Existujú aj dôkazy o úlohe glukanáz a chitináz pri morfogenických, fyziologických či
vývinových procesoch rastlín [12, 13, 14]. Doteraz neobjasnenou je však funkcia týchto
enzýmov pri tráviacich procesoch prebiehajúcich v mäsožravých rastlinách.
Rosička okrúhlolistá je fakultatívne mäsožravá rastlina s veľmi málo preštudovaným
genómom. Z celkového počtu 5 známych jadrových génov (databáza NCBI k 4.3.2010) je
publikovaná čiastočná sekvencia glukanázy a chitinázy. Matušíková et al. [5] detekovali
akumuláciu transkriptu tejto chitinázy pri indukcii tráviacich procesov v tráviacich žľazách
rosičky. Naše výsledky naznačujú, že enzýmy chitináz sú skutočne aktívne v tentakulách
rastlín, pričom táto aktivita výrazne narastá pri stimulácii trávenia kúskami želatíny (obr. 1B).
Pri analýze tráviacich výlučkov z tentakúl po separácii na polyakrylamidových géloch sme
detekovali celkovo 4 proteínové frakcie s chitinázovou aktivitou, pričom aktivita najmenej
dvoch je indukovaná pri stimulácii tráviacich žliaz rosičky (obr. 1C).
Vzhľadom na spoločné pôsobenie mnohých chitináz a glukanáz v rastlinách, podobné
analýzy sme uskutočnili aj na detekciu aktivity glukanáz v tráviacich žľazách rosičky. Z
obrázkov č. 2A a 2B je zrejmé, že aktivita enzýmu je lokalizovaná v celých tentakulách,
pričom je výraznejšia pri stimulovaných listoch v porovnaní s kontrolou, čo sa potvrdilo aj na
polyakrylamidovom géle (obr. 2C). Po separácii na polyakrylamidových géloch sme
v tráviacich výlučkoch detekovali dve proteínové frakcie s glukanázovou aktivitou (obr. 2C).
Zvýšená aktivita glukanáz po indukcii trávenia naznačuje, že glukanázy sa zatiaľ neznámym
spôsobom uplatňujú pri tráviacich procesoch v rosičke. Naďalej nie je jasné, či tieto enzýmy
zohrávajú úlohu aj pri samotnej dekompozícii uloveného hmyzu alebo sa uplatňujú ako
prevencia voči mikroorganizmom, ktoré sú prítomné v bežnom prostredí a môžu spôsobiť
hnitie koristi ulovenej rastlinou.

C

Obr. 1: Detekcia aktivity chitináz na pletivách rosičky. (A) Listy boli priložené na médium s
glykolchitínom. (B) Po vyfarbení Fluorescent Brightenerom a ožiarení UV svetlom tmavé
miesta indikujú enzýmovú aktivitu. (C) Po elektroforéze na polyakrylamidovom géle
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a vizualizácii majú niektoré frakcie chitináz silnejšiu enzýmovú aktivitu pri listoch
indukovaných želatínou (Ž) či mechanickou stimuláciou (S) ako v kontrole (K).

A

B

C K K K Ž
C

Ž Ž

S S S

K

Ž

Obr. 2: Detekcia aktivity glukanáz na pletivách rosičky. (A) Listy boli priložené na médium
zo substrátom pre glukanázy. Po vyfarbení Kongo červeňou biele miesta indikujú enzýmovú
aktivitu, ktorá bola výraznejšia pri rastline indukovanej želatínou (Ž) v porovnaní s kontrolou
(K). (B) Detail platne po odstránení listu so zrejmými bielymi miestami enzýmovej aktivity.
(C) Po separácii eluátov na polyakrylamidovom géle je intenzita glukanázovej aktivity
detekovanej proteínovej frakcie výrazne silnejšia v indukovaných listoch (želatínou Ž
alebo mechanicky S).
Záver
Naše výsledky potvrdzujú, že enzýmy chitináz sú indukované a aktívne pri trávení
v rosičke. Zároveň prinášajú dôkaz o spolupôsobení glukanáz, aktivita ktorých sa v spojitosti
s procesmi trávenia v mäsožravých rastlinách doteraz v literatúre nespomína. Ďalšie analýzy
budú smerovať k analýzam detekovaných proteínových frakcií hmotnostnou spektroskopiou
resp. k izolácii príslušných génov.
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Bipyridín mangánaté komplexy s 3,5-dinitrosalicylátovými aniónmi
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Oddelenie anorganickej chémie ÚACHTaM, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovenská
republika, jokrllova.jana@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Mangán sa zapája v mnohých rôznych biologických reakciách ako je rozklad peroxidu
vodíka, dismutácia superoxidového aniónu, oxidácia vody a redukcia ribonukleotidov. [1]
Na jednej strane je súčasťou Mn obsahujúcich superoxiddismutáz (MnSOD), ktoré sú
dôležité pre detoxikáciu živých organizmov využívajúcich kyslík a na druhej strane je
súčasťou fotosystému II, ktorým sa produkuje kyslík. [2] Ďalej je súčasťou peroxidázy (MnP)
[3], tiosulfátoxidázy [4], katalázy (MnCAT) [5], ribonukleotidreduktázy [6] a mnohých iných.
Toto široké spektrum „aplikácie“ Mn súvisí so schopnosťou mangánu podieľať sa na redox
dejoch prostredníctvom vratných zmien MnII na MnIII (prípadne aj MnIV).
Mangánaté komplexy s karboxylátovým mostíkom sú zaujímavé, pretože mostíkujúce
karboxyláty patriace kyseline aspargovej alebo glutámovej, výrazne ovplyvňujú reakcie
mangán obsahujúcich enzýmov. Kyselina salicylová je vhodná na imitovanie biologicky
dôležitých tyrozínových fenoxidov a preto sa jej komplexom venuje zvýšená pozornosť.
Vyriešenie kryštálových štruktúr niekoľko známych manganatých komplexov s aniónmy
kyseliny 3,5-dintrosalicylovej poskytlo informácie o existencii aniónu tejto kyseliny kde je
deprotonizovaná iba karboxylová skupina (3,5-(NO2)2sal-) [7] ako aj aniónu kde sú súčasne
deprotonizované karboxylová ako aj hydroxylová skupina (3,5-(NO2)2sal–H) [8, 9, 10].
Zaujímavý je aj poznatok, že medzi dusíkatými ligandami sa špeciálna pozornosť venuje
bipyridínu ako terminálnemu ligandu. Cieľmi práce v tejto súvislosti boli:
1. Syntéza nových mangánatých komplexov s N donorovým heteroligandom:
bipyridínom a kyselinou 3,5-dinitosalicylovou ako SOD mimetiká.

Materiál a metódy
Pri syntézach boli použité tieto chemikálie: kyselina 3,5-dinitrosalicylová, 2,2’bipyridín, tetrahydrát chloridu manganatého, hydroxid draselný a etanol.
Pri syntéze sa postupovalo tak, že sa najprv pripravil vodný roztok chloridu
mangánatého, do ktorého sa postupne pridal bipyridín a kyselina dinitrosalicylová. Sústava sa
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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.

Triclinická sústava, P-1
a = 10,842(6) Å
α=
119,101(4) °
β = 92,299(4) °
b = 13,679(7) Å
c = 13,827(4) Å
γ = 92,387(4)
°
V = 1785,94(15) Å3
R1 = 6,87%

[Mn{3,5-(NO2)2sal}(bipy)2(H2O)] ·{3,5-(NO2)2sal}
(1)

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
Obr.1: Zobrazenie štruktúry komplexu (1) a základné údaje o štruktúre.

Výsledky a diskusia
Pri uskutočnení experimentov s kyselinou 3,5-dinitrosalicylovou a bipyridínom v
rôznych podmienkach sme zistili, že v sústave vznikajú dva rôzne produkty podľa porovnania
IČ spektier. Pri použití vody ako rozpúšťadla a zmesných rozpúštadiel voda a etanol 1:1 a 1:2
vznikajú v sústavách práškové produkty, ktorých presné zloženie ostáva zatiaľ otvorené, lebo
v pripravených vzorkách sa zloženie prikláňa viac k stechiometrii Mn : {3,5-(NO2)2sal} = 1 :
1.

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.
Pri pridaní roztoku hydroxidu draselného do sústavy sa pozoroval vznik druhého
produktu. Podľa elementárnej analýzy sa zloženie práškovitých produktov prikláňa k pomeru
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Mn: {3,5-(NO2)2sal} = 1:2. Z tejto sústavy sme zatiaľ nezískali kryštály vhodné na štruktúrnu
analýzu, ktorá by potvrdila toto zloženie.
Záver
1. Pri zvolených experimentálnych podmienkach vznikajú mangánaté komplexy
obsahujúce dva chelátujúce dusíkaté ligandy v koordinačnej sfére centrálneho
atómu.
2. Po pridaní hydroxidu draselného do sústavy vznikajú produkty so stechiometriou Mn:
{3,5-(NO2)2sal} = 1:2.
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Nanokompozitné ílové materiály s fluorescenčnými vlastnosťami na báze
interkalovaného kaolinitu
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Úvod a formulácia cieľa
V predkladanej práci sa venujem príprave organických derivátov minerálu kaolinitu.
Organické deriváty minerálov sú zaujímavé najmä pre vznik novej štruktúry, s inými
fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami, oproti pôvodnému anorganickému materiálu –
hostiteľovi a tiež organickej – hosťovskej molekuly na nano – metrovej škále [1]. Metódy
založené na modifikácii pôvodných anorganických štruktúr ponúkajú značnú flexibilitu pri
navrhovaní nových hybridných materiálov [2]. Kaolinit napriek jeho širokému zastúpeniu
v prírode a zaujímavými interkalačnými vlastnosťami [1, 3, 4] je menej študovaný ako
prekurzor na báze minerálu pre nové materiály „minerál – organická molekula“ v porovnaní
s ostatnými ílovými minerálmi napr. smektitom [5, 6, 7] čo je ovplyvnené prakticky nie
celkom

jednoduchou

expandovateľnosťou

medzivrstvia

kaolinitu

oproti

ostatným

expandovateľným vrstevnatým silikátom. Medzi vrstvami kaolinitu je veľká kohézna energia
vyplývajúca z chemickej štruktúry jednotlivých vrstiev na báze vodíkových väzieb a van der
Waalsových interakcií. Napriek tomu je možné interkalovať hosťovské (guest) molekuly do
medzivrstvia kaolinitu, napr. DMSO (dimetyl sulfooxid). Dôležitý je fakt, že jednotlivé vrstvy
majú parciálny náboj, čo umožňuje molekule s nenulovým dipólovým momentom reagovať
s O a OH skupinami v medzivrství. Vo väčšine interkalačných komplexov kaolinitu je
hosťujúca (guest) zložka ukotvená v medzivrství slabými príťažlivými silami s anorganickou
hostiteľskou (host) zložkou. Tieto sily zahŕňajú vodíkové väzby, dipólové interakcie a van der
Waalsove interakcie [8]. Niektoré látky, ako napr. dioly a alkohol étery je možné
v medzivrství ukotviť cez Al – O – C kovalentné väzby [9, 10] prostredníctvom tzv.
topotaktických rekcií.
Cieľom predkladanej práce je pripraviť nový funkcionalizovaný nanokompozit na
báze kaolinitu s fluorescenčnými farbivom kumarínovej rady. Na funkcionalizáciu kaolinitu
bol použitý Kumarín 4 (Obr. 1), ktorý má nenulový dipólový moment a má donornú
a akceptornú skupinu na rôznych atómoch, čo je dôležitá podmienka pre úspešnú interkaláciu.
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Obr. 1: 4 - Methylumbelliferone (Kumarín 4).

Podobne ako DMSO, obsahuje skupinu CH3 (ktorá reaguje vodíkovými väzbami
s apikálnymi kyslíkmi tetraedrickej siete) a OH skupinu (ktorá reaguje s vonkajšími OH
skupinami oktaedrickej siete). Navyše sa vyznačuje fluorescenčnými vlastnosťami, ktoré je
možné vyšetrovať napr. statickým meraním fluorescencie a meraním dynamiky deexcitácie
fluorescenčného farbiva interkalovaného v danom type minerálu. Systematické vyšetrovanie
použitím kombinácie navrhovaných metód môže prispieť k lepšiemu pochopeniu interakcií
medzi použitými hosťujúcimi molekulami a hostiteľskými štruktúrami ako aj potvrdiť zmeny
po úspešnej funkcionalizácii povrchov.
Kaolinity sú prítomné v našom každodennom živote, od keramických materiálov po
medicínu, od papiera a náterových farieb po časti katalyzátorov v autách. Ročná ťažba
kaolínov predstavuje viac než 45 miliónov ton [11] v hodnote viac než 4 bilióny amerických
dolárov [12]. Tieto minerály určite patria medzi najdôležitejšie anorganické materiály, vďaka
ich bohatému priemyselnému využitiu.
Cielenou chemickou modifikáciou prírodných nano – materiálov môžeme pripraviť
funkcionalizovaný hybridný nano – materiál s požadovanými vlastnosťami pre konkrétne
použitie [13]. Ukotvenie organickej zložky hosťovských (guest) molekúl kovalentnou väzbou
v medzivrství anorganickej zložky – ílového minerálu (graft) vedie k materiálom v ktorých sa
zlučuje funkcionalita a špecifické vlastnosti k nami požadovanými. Tieto funkcionalizované
stabilné systémy majú potenciál byť „inteligentné“ materiály [14, 15]. Napriek tomu, že boli
pripravené mnohé interkaláty kaolinitu, nové priemyselné aplikácie vyžadujú aj prípravu
nových doteraz nepripravených interkalátov.

Materiál a metódy
Organický derivát kaolinitu s fluorescenčným farbivom bol pripravený výmennou
(guest – displacement) reakciou s metanolom, pričom ako prekurzor som použil interkalát
kaolinitu z ložiska Bayern – Oberpfalz v Nemecku (KBO) s dimetylsulfooxidom (DMSO).
Povrchová modifikácia anorganických materiálov cez tvorbu éterickej väzby (povrch – O –
R) nie je nová a bola použitá mnohými ďalšími autormi [16, 17, 18, 19, 20]. Pri mnohých
z týchto reakcií sa využila povrchová kondenzačná reakcia alkoholu, pričom alkoholová
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skupina (R – OH) reaguje s povrchovými OH skupinami (povrch – OH) za vzniku
kondenzačného produktu „povrch – O – R“ a H2O. Prostredníctvom interkalátu kaolinitu
s metanolom sa podarilo pripraviť derivát kaolinitu s alkylamínom [21], ktorý pri použití
bežných prekurzorov neinterkaluje do medzivrstvia kaolinitu.
Interkalát kaolinitu s metanolom (KBO – metanol), produkt výmennej (guest –
displacement) reakcie, ktorý bol použitý ako prekurzor pre výsledný funkcionalizovaný
nanokompozitný materiál na báze Kaolinit – Kumarín 4 boli charakterizované použitím
bežných fyzikálno - chemických metód používaných na charakterizáciu ílových minerálov
ako XRD analýza, ktorou som sledoval zmenu vzdialeností bazálnych rovín. Jednotlivé
vzorky boli merané pomocou práškového difraktometra Bruker D8 Advance s Cu lampou (λ =
1,54060 Å) a Ni Kβ filtrom, rozsah merania bol 2 – 15˚ 2Θ, s krokovaním 0.01˚ pri
krokovacom čase 1 s / krok.
Zmeny v spektrálnych vlastnostiach vzoriek sa sledovali pomocou IR spektroskopie.
Jednotlivé vzorky boli merané pomocou FTIR spektrometra Nicolet Magna 750 s DTGS
detektorom a rozdeľovačom lúča z KBr. Spektrá boli zmerané v strednej IČ oblasti v rozsahu
4000 – 400 cm-1 technikou lisovania KBr tabletiek (0,3 mg vzorky bolo homogenizované
s 200 mg KBr). Všetky spektrá boli merané pri 64 scanoch s rozlíšením 4 cm-1.

Výsledky a diskusia
Chemická modifikácia kaolinitu za účelom prípravy konečného produktu Kaolinit –
Kumarín 4 zahŕňa tri reakčné stupne:
-

expanzia medzivrstvia hostiteľského (host) nanomateriálu pomocou hosťovskej
(guest) molekuly. Výsledkom je (host – guest) prekurzor KBO – DMSO.

-

príprava reaktívneho prekurzora KBO – Metanol reakciou prekurzora KBO – DMSO
s metanolom.

-

reakcia reaktívneho prekurzora KBO – Metanol s nasýteným roztokom Kumarínu 4.

Zmeny pozície prvého bazálneho reflexu KBO po interkalácii DMSO, metanolu
a Kumarínu 4 sú zobrazené v Grafe 1. Vzdialenosť bazálnych rovín KBO vzrástla
interkaláciou DMSO z pôvodných 0,718 nm na 1,112 nm, čo indikuje prítomnosť molekúl
DMSO v medzivrství. Po výmennej (guest – displacement) reakcii KBO – DMSO
s metanolom sa medzivrstvová vzdialenosť zmenila na 0,855 nm, z čoho usudzujem, že
interkalácia metanolu prebehla úspešne. Hodnoty spomínaných interkalátov korešpondujú
s literárnymi údajmi [11, 22]. Z grafu 1 ďalej vidieť, že po výmennej reakcii metanolu za
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Kumarín 4 v medzivrství KBO sa medzivrstvová vzdialenosť veľmi nezmenila, čo môže
naznačovať že nedošlo k úplnej výmene metanolu. Interkalácia Kumarínu 4 do medzivrstvia
bola potvrdená až IR spektroskopiou.

Counts / a.u.

1,112 nm

0,852 nm

d
0,855 nm

c
b
0,718 nm

a

2

4

6

8

10

12

14

16

2 theta / °

Graf 1: Zmeny pozície 001 reflexu (a) KBO, (b) KBO – DMSO, (c) KBO – Metanol a (d)
KBO – Kumarín 4.
V IČ spektre kaolinitu s vysokým stupňom usporiadanosti štruktúry, akým je aj
kaolinit použitý v týchto experimentoch, sú prítomné tri absorpčné pásy pri 3695, 3668 a
-1

-1

3651 cm zodpovedajúce vibráciám vonkajších OH skupín a pás pri 3620 cm je priradený
vibráciám vnútorných OH skupín. Pásy deformačných vibrácií vonkajších a vnútorných OH
-1

skupín sú pri 937 a 912 cm . Valenčným vibráciám Si – O skupín patria tri pásy v oblasti
-1

1200 - 1000 cm a deformačné Al – O – Si a Si – O – Si vibrácie absorbujú pri 538
-1

a 469 cm (Graf 2 - a).
Z grafu 2 – b, c, d vyplýva, že interkaláciou molekúl DMSO, metanolu a Kumarínu
4 došlo k zmene absorpčných pásov v oblasti valenčných vibrácií štruktúrnych vonkajších OH
-1

skupín (posuny absorpčného pásu pri 3695 cm ). Taktiež došlo k posunu absorpčných pásov
v oblasti deformačných AlAlOH vnútorných OH skupín (posuny absorpčného pásu pri 912
-1

cm ). V prípade dobre usporiadaného KBO môžeme pozorovať aj zmeny vibrácie vonkajších
-1

OH skupín pri 937 cm . Dôkazom interkalácie vyššie spomínaných molekúl je aj zmena
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absorpčných pásov valenčných Si – O vibrácií v oblasti od 1115 do 1007 cm
-1

-1

a

-1

deformačných vibrácií Si – O – Al a Si – O – Si, ktoré sa nachádzajú pri 538 cm a 469 cm .
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Graf 2: IČ spektrá (a) KBO, (b) KBO – DMSO, (c) KBO – Metanol a (d) KBO – Kumarín 4.
Záver
Predložená práca rieši problematiku prípravy organických derivátov kaolinitu
s fluorescenčnými farbivami, ktoré doposiaľ ešte neboli študované. Nový typ anorganicko –
organického nanokompozitu, by mohol byť použitý pri príprave antiseptických systémov
(napr. náterové farby, textilné vlákna a pod.), nakoľko tieto systémy majú potenciál
produkovať singletový kyslík, ktorý má antiseptické a dezinfekčné účinky.
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Organické farbivá ako senzory koloidných vlastností ílových minerálov
Tomáš Klunda
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra anorganickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská Republika, tklunda@centrum.sk

Úvod a formulácia cieľa
Ílové minerály (fylosilikáty) majú vrstevnatú štruktúru zloženú z oktaédrických
a tetraédrických sietí, ktoré sa spájajú do vrstiev. Vrstvy sú charakterizované záporným
vrstevnatým nábojom, ktorý vzniká substitúciami v týchto sieťach. Náboj ovplyvňuje
fyzikálno-chemické vlastnosti minerálu, vrátane adsorpcie organických katiónových farbív na
povrch minerálov. Farbivá vytvárajú molekulové

agregáty typu H- a J-, prípadne H-/J-

agregáty zmiešaného typu v koloidoch ílov aj pri nízkych koncentráciách. Stupeň a typ
agregácie farbiva určuje distribúcia (hustota) záporného náboja vrstiev. Vyššia hustota náboja
sa prejaví ako nárast vyšších molekulových agregátov typu H.
Cieľ práce je zistiť a popísať agregáciu rôznych katiónových farbív na rôznych
ílových mineráloch.

H-dimér

J-dimér

Obr. 1: Schéma štruktúr H- a J- dimérov z ktorých sú zložené H- a J- agregáty. H-dimér má
tzv. „sendvičovú“ štruktúru a J-dimér tzv. „head-to-tail“ štruktúru.
Materiál a metódy
Materiály:
Sedem druhov ílových minerálov s rôznou štruktúrou a nábojom vrstiev: Kaolinit (KL), Illit
(IT),

Pyrofylit

(PF),

Hektorit

(HC),Montmorilonit

s nízkym

nábojom

(SWY-2),

Montmorilonit s vysokým nábojom (SAZ-1), zmiešanovrstevnatý minerál Illit-Smektit
(DV-7).
Päť druhov katiónových organických farbív: Metylénová modrá (MB), Oxazín (LD), Pyronín
G (PG), Nílska modrá (NB), Krezylová violeť (CV).
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Metódy:
Pripravili sme roztoky z 0,2 ml vodnej suspenzie ílov s koncentráciou 5,0 g/dm3, 1 ml
roztoku organických farbív s koncentráciou cca 5.10-5 mol/dm3 a 18,8 ml destilovanej vody.
Merania absorpčných spektier v UV-VIS oblasti sme robili na CARY 100 spektrofotometri
(Varian). Merania sa robili po dvoch minútach a po piatich dňoch od prípravy vzoriek.

UV VIS spektroskopia:

Molekulová absorpčná spektroskopia v ultrafialovej a viditeľnej oblasti sa zaoberá
meraním

a interpretáciou

elektrónových

spektier

molekúl

látok,

ktoré

absorbujú

elektromagnetické žiarenie v rozsahu vlnových dĺžok 200 až 800 nm.
Pri absorpcii UV a viditeľného žiarenia látkou dochádza k elektrónovým prechodom.
Energia fotónu zodpovedá zmene energie molekuly zo základného stavu E0 do excitovaného
stavu s energiou E1. Zmena energie molekuly je priamoúmerná frekvencii žiarenia (ν )
a nepriamoúmerná vlnovej dĺžke žiarenia ( λ ) podľa vzťahu:
∆E = E1 - E0 = hν = h

c

(1)

λ

kde h = 6,626.10-34 je Planckova konštanta; c = 3.108 m s-1je rýchlosť svetla vo vákuu.
Absorpčné spektrum je dvojrozmerný graf, v ktorom ako nezávislá premenná
vystupuje energia alebo vlnová dĺžka absorbovaného svetla. Ako závislá premenná vystupuje
absorbancia:
(2)

Aλ =-log(I / I0)

kde I0 je intenzita žiarenia nameraná pred interakciou svetla so vzorkou a I je intenzita
žiarenia po absorpcií svetla so vzorkou. Podiel (I / I0) sa volá transmitancia. Absorbancia
svetelných kvánt sa riadi Lambert-Beerovým zákonom:
Aλ = ε λ l c

(3)

kde ε λ je molárny absorpčný koeficient, ktorý vyjadruje schopnosť látky absorbovať žiarenie
určitej energie, l je vzdialenosť, akú prejde lúč cez meranú látku, c je koncentrácia látky.
Skupiny, ktoré zapríčiňujú absorpciu elektromagnetického žiarenia v ultrafialovej
a viditeľnej oblasti, nazývame chromofóry (z gréckeho nosič farby).

Výsledky a diskusia
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Na absorpčných spektrách metylénovej modrej (MB) v ílových disperziách meraných
po dvoch minútach od zmiešania vidíme, že samotná MB absorbuje najviac žiarenia pri
vlnovej dĺžke cca 680 nm. Tomuto spektru sa najviac podobá spektrum MB v disperzii
s pyrofylitom (PF) z čoho vyplýva, že nevytvára molekulové agregáty, čo je spôsobené veľmi
nízkym nábojom vrstiev. Spektrum kaolinitu je tiež veľmi podobné, ale pri vlnovej dĺžke cca
600 nm vidíme vyššiu absorbanciu ako pri spektre MB. To je pravdepodobne spôsobené
malou prímesou smektitu, keďže KL má nulový náboj vrstiev a tak nevytvára molekulové
agregáty. V ostatných disperziách (DV, HC, IT, SAZ, SWY) vidíme, že MB vytvára
s jednotlivými ílmi molekulové agregáty typu H, ktoré absorbujú žiarenie pri cca 560 nm.
Absorbancia H-agregátov je tým vyššia, čím je väčší náboj vrstiev.
Meraním vzoriek po piatich dňoch vidíme, že sa výrazne zmenilo spektrum hektoritu
(HC) a montmorilonitu (SWY). Vytvorili sa tu okrem H-agregátov aj J-agregáty, ktoré
posúvajú absorbanciu k väčším vlnovým dĺžkam. J-agregáty sa teda vytvorili na smektitoch
s nízkym nábojom. Ostatné spektrá sa len málo alebo vôbec nezmenili.

Obr. 2: Absorpčné spektrá metylénovej modrej v disperziách ílových minerálov po 2 min
a po 5dňoch.
Na ďalších absorpčných spektrách v ílových disperziách s oxazínom (LD)
a pyronínom G (PG) bol veľmi podobný priebeh spektier ako s MB. Ílové minerály s nulovým
nábojom vrstevnatým (pyrofylit, kaolinit) nevytvárajú molekulové agregáty. Ílové minerály
s vysokým vrstevnatým nábojom (illit-smektit, illit, montmorilonit SAZ-1) vytvárajú Hagregáty a íly s nízkym vrstevnatým nábojom (hektorit, montmorilonit SWY-2) vytvárajú Hagregáty a časom sa vytvárajú aj J-agregáty. V sústave s pyronínom G J-agregáty
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pravdepodobne vznikli, ale prejavujú sa len ako posun hlavného pásu k vyšším vlnovým
dĺžkam.

Obr. 3: Absorpčné spektrá LD v disperziách ílových minerálov po 2 min a po 5dňoch.

Obr. 4: Absorpčné spektrá pyronínu G v disperziách ílových minerálov po 2 min a po
5dňoch.
Merali sme aj absorpčné spektrá ílových disperzií s ďalšími farbivami ako nílskou
modrou (NB) a krezylovou violeťou (CV), avšak tieto farbivá majú nízky absorpčný
koeficient. Absorpčné pásy boli prekryté Rayleighovým rozptylom žiarenia na koloidných
ílových časticiach.
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Záver
Typ ílového minerálu ovplyvňuje agregáciu katiónových farbív. Jav agregácie
prebieha s rôznymi farbivami. J-agregáty sú identifikované len v niektorých sústavách (pre
niektoré farbivá) a vznikajú len na povrchu smektitov s nižším nábojom.
Začali sme experimentálne študovať vplyv podielu farbiva k ílovému minerálu. Zmeny
spektier by mali odzrkadliť aj kapacitu adsorpcie a tvorby agregátov, prípadne nájsť prímesi
smektitov v mineráloch.
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Využite metódy OVOS pri štúdiu medzimolekulových interakcií: Ne2 a Ne3
Lukáš Konečný1, Lucia Šimová1, Pavlína Dedíková1, Miroslav Urban1,2
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a
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Úvod a formulácia cieľa
Výpočty interakčných potenciálov majú veľký význam pre poznanie fyzikálnych
vlastností vzácnych plynov, najmä kondenzovanej fázy, ako napr. teploty topenia alebo
určenie kryštálovej mriežky, čo je známe ako „rare-gas solid problem“. Pre Ne, Ar a Kr bola
experimentálne určená kubická sústava s plošne centrovanou základnou bunkou (fcc), zatiaľ
čo teoretické predpovede navrhovali najtesnejšie hexagonálne usporiadanie (hcp). Najnovšie
štúdie [1, 2, 3] sa prikláňajú k fcc a ukazujú, že hlavný podiel má korekcia na vibračnú
energiu nulového bodu (ZPVE), avšak tiež, že pre presný popis týchto vlastností je nutné čo
najpresnejšie určenie dvojčasticových a najmä trojčasticových interakčných potenciálov [4,
5]. Dôležitú úlohu pri simuláciach kondenzovanej fázy majú tiež interakcie na krátku
vzdialenosť, ktorých výpočet je v CCSD(T) problematický. Podobným, pre prax zaujímavým
problémom je simulácia van der Waalsovych interakcií ortuti v tuhej fáze [6], pre ktorú môžu
vzácne plyny slúžiť ako model.
Pri štúdiu veľkých molekúl, modelovaní kvapalín alebo tuhých látok sa využívajú
najmä DFT metódy, ktorých presnosť sa nedá dostatočne kontrolovať zvyšovaním úrovne
teórie a v súčasnosti nie sú schopné dostatočne presne popísať van der Waalsove interakcie.
V tzv. „wave function“ metódach je zasa nutné zahrnutie korelačnej energie. Avšak jedným
z problémov pri výpočte korelovanej interakčnej energie je veľká počítačová náročnosť
dostatočne presných metód, akou je metóda spriahnutých klastrov, najmä metóda CCSD(T),
ktorá sa často označuje ako „zlatý štandard kvantovej chémie“. Jej výhodou je vysoká
presnosť, nevýhodou značná výpočtová a časová náročnosť, čo obmedzuje jej použitie len na
malé molekuly. Pre presné výpočty určitých vlastností molekúl je nutné použitie veľkých báz
a teda veľký počet virtuálnych orbitálov, čo predstavuje ďalšiu značnú limitáciu tejto metódy.
Riešením tohto problému môže byť použitie metódy optimalizovaného virtuálneho
orbitálneho priestoru (OVOS) [7], ktorá umožňuje redukovať počet virtuálnych orbitálov
a súčasne zachovať presnosť daného výpočtu, čo značne skracuje výpočtový čas. Praktická
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aplikovateľnosť tejto metódy bola doposiaľ preverená na rôznych vlastnostiach molekúl [8,
9]. Okrem iného bola účinnosť metódy OVOS úspešne testovaná aj pri výpočtoch slabých
medzimolekulových interakcií, konkrétne H-väzieb a „stacking“ interakcií modelov
biologicky dôležitých molekúl [10] vrátane dimérov molekuly uracilu [11]. A keďže vzácne
plyny netvoria klasické chemické väzby a slabé van der Waalsove sily sú v nich
prevládajúcim typom interakcie, sú vhodným modelom pre metódu OVOS.

Metódy
Všetky výpočty boli realizované pomocou programového balíka MOLCAS, ktorého
súčasťou je aj metóda OVOS vyvinutá na našom pracovisku. Štúdium interakčných
potenciálov bolo realizované v plnom i redukovanom priestore virtuálnych orbitálov.
V prípade OVOS výpočtov sme využili tzv. korelačnú korekciu Y2, ktorá predstavuje rozdiel
medzi MP2 energiou v plnom virtuálnom orbitálnom priestore (VOS) a redukovanom
virtuálnom priestore (OVOS):
CCSD (T ) OVOS
= CCSD (T ) OVOS + Y2
2

[A]

Y2 = MP 2 full − MP 2 OVOS

[B]

Pri našich výpočtoch diméru boli použité série báz d-aug-cc-pCVXZ (d-a-CXZ,
X=T,Q,5), aug-cc-pwCVXZ (a-wC-XZ, X=T,Q,5) a aug-cc-pVXZ (a-XZ, X=T,Q,5,6). Pre
dimér sme pre porovnanie všetky body počítali v plnom i redukovanom priestore. V trimére
sme zatial použili len jednu testovaciu bázu aug-cc-pCVQZ. Metódou OVOS sme priestor
virtuálnych orbitálov vo všetkých prípadoch zredukovali na pribl. 60 %. Interakčné energie
diméru aj triméru sme získali korekciou na superpozičnú chybu bázy [12]. Vo všetkých
výpočtoch sme zahrnuli relativistické efekty (Douglas-Kroll).

Výsledky a diskusia
Dvojčasticové potenciály
Zistené rovnovážne vzdialenosti a disociačné CCSD(T) energie diméru neónu
s využitím plného i redukovaného priestoru OVOS sú uvedené v Tab. 1. Výsledky z
dvojčasticových interakcií boli vyhodnotené preložením Lennard-Jonesoveho potenciálu.
Porovnanie našich výsledkov extrapolovaných na nekonečnú bázu (CBS limit) s predošlými
experimentálnymi prácami (Tab.2) ukazuje veľmi dobrú zhodu. Taktiež odchýlka
redukovaného výpočtu OVOS od toho v plnom priestore je minimálna, avšak úspora
počítačového času pri redukcii na približne 60% je takmer o celý rád. Na Obr.1 sú znázornené
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krivky potenciálnej energie pre Ne2. Tento graf jasne demonštruje, že metóda OVOS dokáže
veľmi presne popísať minimum i priebeh celej krivky.

Tab. 1: Rovnovážne geometrie a im zodpovedajúce interakčné energie v plnom virtuálnom
orbitálnom priestore a rôzne redukovanom optimalizovanom virtuálnom orbitálnom priestore
v d-aug-cc-pCVXZ (d-a-CXZ, X=T,Q,5) bázach.
d-a-CTZ

d-a-CQZ

d-a-C5Z

CBS(Q,5) limit

% v.o.

100

62.86

100

64.34

100

61.32

100

~ 60

# v.o.

140

88

258

166

424

260

-

-

5.9194

5.9724

5.8718

5.8781

5.8643

5.8675

5,8564

5,8564

-24.96

-21.35

-27.95

-27.02

-28.04

-27.88

-28.13

-28.78

Re [Bohr]
–1

Emin [cm ]

Tab. 2: Vybrané dáta z literatúry, konkrétne rovnovážne geometrie (Re) a im zodpovedajúce
interakčné energie (Emin) pre dimér neónu.
Ref. (13)

Ref. (14)

Ref. (15)

Ref. (3)

Re(Bohr)

5.859

5.841

5.856

5.855

Emin(cm-1)

-28.868

-28.604

-28.604

-28.62

5,6 5,8 6,0 6,2 6,4 6,6 6,8 7,0 7,2 7,4 7,6 7,8 8,0
-0,00002

Eint. [a.u.]

-0,00004
d-a-CTZ-100%
d-a-CTZ-62.86%
d-a-CQZ-100%
d-a-CQZ-64.34%
d-a-C5Z-100%
d-a-C5Z-61.32%

-0,00006
-0,00008
-0,00010
-0,00012
-0,00014
R [Bohr]

Obr. 1: Krivky potenciálnej energie Ne2 v d-aug-cc-pCVXZ (d-a-CXZ, X=T,Q,5)
bázach.
Trojčasticové potenciály
V tejto časti práce sme počítali energie štruktúr Ne3 tvaru rovnoramenných
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trojuholníkov s dvoma parametrami R (R1=R2=R) a α (obr. 2). Keďže štúdium interakčných
potenciálov triméru je veľmi náročné, použili sme zatiaľ len testovaciu menšiu bázu aug-ccpCVQZ. Na obr. 3 možno vidieť hyperplochu interakčných energií v plnom VOS, pričom
výpočty ukázali, že metóda OVOS túto hyperplochu presne kopíruje.

Obr. 2

Obr. 3: Trojčasticové energie pre trimér Ne ako funkcia uhla a vzdialenosti R.
Záver
Metóda OVOS dokáže s dostatočnou presnosťou reprodukovať výsledky z CCSD(T)
v plnom virtuálnom orbitálnom priestore, pričom rozdiely medzi energiami v redukovanom a
plnom virtuálnom orbitálnom priestorom sa znižujú s rastúcim kardinálnym číslom bázy.
Dôležité je poznamenať, že chyba spôsobená redukciou OVOS je vždy oveľa menšia ako tá,
ktorá predstavuje efekt bázy.
V prípade triméru ide o úvodné výpočty v menšej báze, ktoré plánujeme v najbližšom
čase rozšíriť o náročnejšie výpočty. Sme presvedčení, že ak zohľadníme koreláciu vnútorných
elektrónov, relativistické efekty, korekciu na superpozičnú chybu bázy a extrapoláciu na
nekonečnú bázu, môžeme získať presné mnohočasticové potenciály neónu aj iných vzácnych
plynov, ktoré môžu byť použité pri termodynamických simuláciach kondenzovanej fázy.
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Štúdium štruktúry a spektrálnych vlastností heterocyklických karboxylátomeďnatých
komplexov s 3- a 4-hydroxymetylpyridínom
Vladimír Kuchtanin, Dušan Mikloš, Ján Moncol a Peter Segľa
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
Oddelenie anorganickej chémie, Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovenská republika,
vlado.1711@hotmail.com

Úvod a formulácia cieľa
V súčasnom období je charakterizovaných a publikovaných najmä pracovníkmi nášho
pracoviska pomerne veľké množstvo karboxylátomeďnatých komplexných zlúčenín,
obsahujúcich ako neutrálny ligand 3-hydroxymetylpyridín (3-pyme – ronikol) alebo 4hydroxymetylpyridín (4-pyme). Z biologického hľadiska je zaujímavý najmä 3-hydroxymetylpyridín, ktorý sa používa ako nesteroidné antireumatikum.
V kryštalografickej databáze (CCDC) sú uvedené štruktúry až 19 karboxylátomeďnatých komplexných zlúčenín, ktoré majú monomérnu, dimérnu alebo polymérnu
štruktúru aj v závislosti od spôsobu koordinácie 3-pyme (monodentátny alebo bidentátne
mostíkový). So 4-pyme je v databáze uvedená štruktúra šiestich karboxylátomeďnatých
zlúčenín. Okrem uvedených zlúčenín so známou štruktúrou bolo pripravených aj mnoho
komplexov obsahujúcich 3-pyme alebo 4-pyme, v prípade ktorých nebola vyriešená štruktúra.
Aj keď až RTG štruktúrna analýza jednoznačne potvrdí štruktúru komplexu,
po dôkladnej analýze IČ spektier je možné predpokladať spôsob koordinácie ligandov aj pre
zlúčeniny, kde sa nepodarilo pripraviť monokryštály vhodné na RTG štúdium. Pri výskume
komplexov v uvedených prácach sa doteraz na určenie zloženia, spôsobu koordinácie 3-pyme
alebo 4-pyme, a teda aj štruktúrneho typu, málo využívala infračervená spektroskopia.
Navyše, na základe elektrónových spektier, ako aj magnetických meraní, nie je možné
vždy jednoznačne predpokladať štruktúrny typ komplexnej zlúčeniny. Podobne aj EPR
spektrá nám dokážu poskytnúť len informáciu o tom, či príslušný meďnatý komplex je dimér,
ale nedokážu spoľahlivo rozlíšiť monomérny alebo polymérny typ štruktúry.
Cieľom tejto práce je nájdenie kritérií na predpokladanie spôsobu koordinácie 3-pyme
alebo 4-pyme a z toho vyplývajúceho štruktúrneho typu komplexných zlúčenín na základe
polôh pásov vibrácií, ktoré prislúchajú vibráciám hydroxymetylpyridínov v IČ spektrách
študovaných komplexných zlúčenín.

Materiál a metódy
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Syntéza komplexných zlúčenín

Príprava

niektorých

študovaných

komplexov

[Cu(3-pyacryl)2(3-pyme)2(H2O)]

(komplex I, kde 3-pyacryl je 3-pyridínakrylátový anión), [Cu(2-MeSnic)2(µ-3-pyme)2]n
(komplex II, kde 2-MeSnic je 2-metyltionikotinátový anión), Cu{2,6-(MeO)2nic}2(µ-3pyme)2]n (komplex III, kde 2,6-(MeO)2nic je 2,6-dimetoxynikotinátový anión), [Cu3(2Clnic)6(µ-3-pyme)4(3-pyme)2]n (komplex IV, kde 2-Clnic je 2-chloronikotinátový anión) ako
aj [Cu(2-Fuc)2(µ-3-pyme)2]n (komplex V, kde 2-Fuc je 2-furánkarboxylátový anión) je už
opísaná v našich predchádzajúcich prácach [1, 2, 3, 4].
Príprava komplexov [Cu(5-Cl-2-Tpc)2(3-pyme)2] (VI), [Cu(2-Tpc)2(µ-3-pyme)2] n
(VII), [Cu(5-Me-2-Tpc)2(µ-3-pyme)2] n (VIII), [Cu(2-Tpc)2(4-pyme)2] (IX) a [Cu(5-Me-2Tpc)2(4-pyme)2] (X).

Všetky komplexné zlúčeniny boli pripravené reakciou 50 cm3 metanolového roztoku
dusičnanu meďnatého (2,5.10-3 mólu) s príslušnou tiofénkarboxylovou kyselinou (5.10-3
mólu) a 3-pyme (12,5.10-3 mólu) alebo 4-pyme (12,5.10-3 mólu). Po 2 hodinách refluxu
uvedených reakčných zmesí boli získané roztoky preliate do kryštalizačných misiek,
z ktorých sa po pár dňoch odfiltrovali modré kryštály komplexov [Cu(5-Cl-2-Tpc)2(3-pyme)2]
(komplex VI, kde 5-Cl-2-Tpc je 5-chloro-2-tiofénkarboxylátový anión), [Cu(2-Tpc)2(µ-3pyme)2]n (komplex VII, kde 2-Tpc je 2-tiofénkarboxylátový anión), [Cu(5-Me-2-Tpc)2(µ-3pyme)2]n (komplex VIII, kde 5-Me-2-Tpc je 5-metyl-2-tiofénkarboxylátový anión), [Cu(2Tpc)2(4-pyme)2] (komplex IX) a [Cu(5-Me-2-Tpc)2(4-pyme)2] (komplex X). Takto
odseparované produkty boli premyté destilovanou vodou a acetónom a vysušené prúdom
vzduchu.

Prístroje

Stanovenie C, H, N, S a Cu, meranie IČ, elektrónových a EPR spektier je podrobnejšie
opísané v práci [2]. Kryštálové štruktúry pripravených karboxylátomeďnatých komplexov VI,
VII a X sa riešili monokryštálovou röntgenovou štruktúrnou analýzou na prístroji BrukerNonius KappaCCD (kappa štvorkruhový difraktometer s veľkoplošným CCD detektorom
žiarenia), ako aj na difraktometri Siemens P4.

Výsledky a diskusia
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Vo vysokoenergetickej IČ oblasti sa v prípade samotných 3-pyme a 4-pyme ako aj
ich študovaných komplexov pozorujú charakteristické pásy, zodpovedajúce valenčnej vibrácii
hydroxylovej skupiny. V spektrách 3-pyme a 4-pyme sa pozorujú veľmi široké pásy ν(O–H)
vibrácie hydroxymetylovej skupiny v oblasti od 3100 do 3400 cm–1 (tab. 1). Značné rozšírenie
uvedeného pásu je spôsobené vodíkovými väzbami v hydroxymetylpyridínoch.
V prípade komplexu VI pozorujeme pás zodpovedajúci vibrácii ν(O–H) pri 3311 cm-1,
podobne ako v prípade komplexu I pri 3269 cm-1. Pre 4-pyme komplexy IX a X sa pozorujú
silné pásy uvedenej vibrácie pri 3321 a 3285 cm-1. Monodentátny spôsob koordinácie 3-pyme
a 4-pyme a z toho vyplývajúci monomérny typ štruktúry bol v prípade komplexov VI a IX
potvrdený RTG štruktúrnou analýzou .
Naopak, v prípade polymérneho komplexu VII sa poloha pásu zodpovedajúca vibrácii

ν(O–H) pozoruje pri podstatne nižšom vlnočte 3080 cm-1. Rovnako je to aj v prípade
ostatných polymérnych komplexov II, III a V, kde sa pozoruje poloha tohto pásu v oblasti od
3080 do 3111 cm–1 (tab. 1). Bidentátny mostíkový spôsob koordinácie 3-pyme a z toho
vyplývajúci polymérny typ štruktúry v prípade uvedených komplexov bol potvrdený RTG
štruktúrnou analýzou [1, 3, 4]. V súhlase s uvedenými závermi možno na základe polohy
vibrácie ν(O–H) pre komplex VIII pri 3077 cm-1 predpokladať polymérnu štruktúru
s mostíkovou koordináciou molekuly 3-pyme.
V tejto súvislosti je zaujímavé spektrum polymérneho komplexu IV, v prípade ktorého
sa pozorujú pásy zodpovedajúce vibrácii ν(O–H) tak pri 3334 cm-1 (zodpovedajúce
monodentátnej koordinácii molekuly 3-pyme), ako aj pri 3116 cm–1 (zodpovedajúce
mostíkovej koordinácii molekuly 3-pyme). Výskyt rôzne koordinovaných molekúl ronikolu
v komplexe IV bol potvrdený aj vyriešením štruktúry [1].
Ďalšou charakteristickou oblasťou v IČ spektrách študovaných komplexov je oblasť
valenčných vibrácií C–O. Pre samotné 3-pyme, resp. 4-pyme sa pozorujú široké intenzívne
pásy

pri 1028, resp. 1058 cm–1, ktoré zodpovedajú uvedenej vibrácii. V prípade

monomérneho komplexu VI pozorujeme pás zodpovedajúci vibrácii ν(C–O) pri 997 cm-1
(uvedený pás sa v prípade komplexu I pozoruje pri 994 cm-1). Pre komplexy IX, resp. X
obsahujúce 4-pyme sa podobne pozorujú uvedené pásy pri 1059 a 1028 cm-1, resp. 1060
a 1037 cm-1, ktorých polohy sú podobné ako pre samotný 4-pyme. Naopak, v prípade
polymérneho komplexu VII sa poloha pásov zodpovedajúca vibrácii ν(C–O) pozoruje pri
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Tab. 1: Charakteristické maximá absorpčných pásova v IČ spektrách karboxylátových
komplexov CuII (cm-1).
Komplexné zlúčeniny

Hydroxylová
skupina

Ronikol

3200-3400vs,br

1028vs,br

4-hydroxymetylpyridín

3100-3300vs,br

1058vs,br

I
II

[Cu(3-pyacryl)2(3-pyme)2(H2O)] 3269br
[Cu(2-MeSnic)2(µ-3-pyme)2]n

3085s,br

III

[Cu(2,6-OMenic)2(µ-3-pyme)2]n

3111s,brb

IV

[Cu3(2-Clnic)6(µ-3-pyme)4(3pyme)2]n
[Cu(2-Fuc)2(µ-3-pyme)]n
[Cu(5-Cl-2-Tpc)2(3-pyme)2]

3334
3116
3110s
3311br

VII

[Cu(2-Tpc)2(µ-3-pyme)2] n

3080sb

VIII

[Cu(5-Me-2-Tpc)2(µ-3-pyme)2]n

3077sb

[Cu(2-Tpc)2(4-pyme)2]

3321s

[Cu(5-Me-2-Tpc)2(4-pyme)2]

3285s

V
VI

IX
X

Hydroxymetylová
skupina

994s
1059vs
1072vs
1032
1048
1065
1024
1041
997m
1048m
1032m
1036s,br
1059vs
1028s
1060vs
1037s

Lit.

[2]
[1]
[3]
[1]
[4]

a

vs, very strong – veľmi silný; s, strong – silný; m, medium – stredne silný; sh, shoulder –
rameno; br, broad – široký
b
zmiešané pásy
vyššom vlnočte 1032 a 1048 cm-1. Podobné polohy pásov zodpovedajúce oblasti valenčných
vibrácií C–O sa pozorujú aj pre ostatné polymérne komplexy II, III, IV, V a VIII.
V prípade všetkých študovaných komplexov I až X možno na základe hodnôt ∆ (tab.
1) predpokladať monodentátnu alebo asymetrickú chelátovú koordináciu karboxylovej
skupiny, ktorá bola v prípade viacerých komplexov potvrdená RTG štruktúrnou analýzou.
EPR spektrá komplexov VI až X sú axiálne g|| < g┴ a v súlade s elektrónovými
spektrami predpokladáme pre tieto komplexy deformovanú tetragonálne-bipyramidálnu
stereochémiu atómu CuII.
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Kryštálová štruktúra komplexov
Štruktúra komplexu [Cu(2-Tpc)2(µ-3-pyme)2] n (VII)

V polymérnom komplexe VII má atóm CuII tetragonálno-bipyramidálnu stereochémiu
(obr. 1a). V ekvatoriálnych polohách sú monodentátne O-koordinované dva anióny 2-tpc
(vzdialenosť Cu–O1 je 1,950 Å) a dva N-koordinované ligandy 3-pyme (vzdialenosť Cu–N1
je 2,018 Å). V axiálnych polohách sa nachádzajú dva atómy kyslíka ďalších mostíkujúcich
ligandov 3-pyme (vzdialenosť Cu–O3 je 2,582 Å), tvoriac polymérny reťazec.

IXa

Obr. 1:

a) Molekulová štruktúra komplexu VII.

IXb

b) Molekulová štruktúra komplexu IX.

Štruktúra komplexu [Cu(2-Tpc)2(4-pyme)2] (IX)

Predpokladaný monodentátny spôsob koordinácie 4-pyme ako aj asymetrický
chelátový spôsob koordinácie aniónu 2-Tpc v komplexe IX bol potvrdený riešením
kryštálovej štruktúry. V štruktúre sa nachádzajú dve nezávislé monomérne štruktúrne
jednotky IXa a IXb (obr.1b). Atóm CuII má predĺženú tetragonálno-bipyramidálnu
stereochémiu (4 + 2). Ekvatoriálnu rovinu štruktúrnej jednotky IXa tvoria dva atómy kyslíka
dvoch aniónov 2-Tpc (vzdialenosť Cu1–O11 je 1,980 a Cu1–O12 je 2,582 Å) a dva atómy
dusíka dvoch pyridínových kruhov v trans polohách (vzdialenosť Cu1–N1 je 1,998 Å).
V prípade štruktúrnej jednotky

IXb sú analogické vzdialenosti nasledujúce: Cu2–O1 je

1,948, Cu2–O22 je 2,684 a Cu2-N2 je 2,046 Å.

Záver
V prípade tvorby monomérnych komplexov I, VI, IX a X s monodentátnym
spôsobom koordinácie 3-pyme alebo 4-pyme (cez atóm dusíka) sa pozoruje poloha pásov
valenčných vibrácií O–H a C–O skupín v oblastiach charakteristických pre samotné
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nekoordinované hydroxymetylpyridíny. Mostíková koordinácia hydroxymetylpyridínu aj cez
atóm kyslíka spôsobuje tvorbu polymérnych komplexov I, II, III, IV, V, VII a VIII. V tomto
prípade sa pozoruje posun valenčnej vibrácie O–H k nižším a valenčnej vibrácie C–O
k vyšším hodnotám v porovnaní s monodentátne koordinovaným hydroxymetylpyridínom.
Uvedené poznatky umožňujú na základe interpretácie IČ spektier predpokladať spôsob
koordinácie hydroxymetylpyridínov, ako aj štruktúrny typ pripravených komplexov.
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Enantioselektívne tandemové Michaelove-Mannichove reakcie katalyzované fosfánfosfitovými ligandami
Michal Drusan, Radovan Šebesta
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, michaldrusan@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Konjugované adície organokovových činidiel na α,β-nenasýtené karbonylové
zlúčeniny patria do základného repertoára organickej chémie pre tvorbu C-C väzieb. Táto
reakcia bola klúčovým syntetickým krokom k syntéze mnohých prírodných produktov
a liečiv.
Keďže touto reakciou sa v molekule zväčša tvorí stereogénne centrum, je veľká snaha
o enantioselektívne prevedenie tejto reakcie.
Prvé stereoselektívne meďou katalyzované reakcie boli prevedené na chirálnych substrátoch
prostredníctvom pomocných stereogénnych skupín.[1]
Neskôr

bolo

publikovaných

niekoľko

katalytických

reakcií

[2],

avšak

vysoké

enantioselektivity (nad 95% ee) boli zaznamenané iba v špeciálnych prípadoch a tieto metódy
nenašli mnoho aplikácií kvôli limitovanej šírke substrátov.
Významný pokrok zaznamenal Feringa [3], ktorý štúdiom setu komerčne dostupných P-P
ligandov identifikoval ferocénové difosfínové ligandy Taniaphos a Josiphos (L7,L8) ako
účinné ligandy pre tieto reakcie. (obr 1)

Obr. 1: Ligandy Taniaphos a Josiphos.
Použitie fosfán-fosfitových ligandov odvodených od TADDOLu v týchto reakciách
publikoval Schmalz [4]
Pri adíciách organokovových činidiel na nenasýtené ketóny vzniká enolátový anión
ako intermediát. Ten je možné zachytiť reakciou s elektrofilom. Prvá práca v oblasti
tandemových reakcií bola uskutočnená Feringom, ktorý opublikoval tandemovú MichaelovuAldolovu reakciu [5]. Odvtedy bolo vykonaných mnoho stereoselektívnych tandemových
reakcií v ktorých prvým krokom bola konjugovaná adícia na α,β-nenasýtené systémy [6].
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Adície dietylzinkia na nenasýtené cyklické ketóny s následnou adíciou chirálnych
sulfínimínov na vzniknutý enolát opublikovali Gómez a Foubelo [7].
Naším cieľom bolo spraviť a zoptimalizovať meďou katalyzovanú MichaelovuMannichovu rekciu MeMgBr na cyklohexenón s následnou adíciou vnikajúceho enolátu na Ntoluénsulfonylimín s použitím fosfán-fosfitových ligandov a s najlepšími podmienkami
uskutočniť reakcie s ďaľšími nenasýtenými cyklickými ketónmi.
Materiál a metódy
Všetky rozpúšťadlá boli pred použitím v reakciách predestilované.
Na tenkovrstvovú chromatografiu boli použité SiO2 platničky, vizualizácia škvŕn sa robila
pomocou anisaldehydového činidla (červená škvrna).
NMR spektrá boli namerané na prístroji Varian Mercury Plus s pracovnou frekvenciou 300
MHz v rozpúšťadle CDCl3 s tetrametylsilánom ako vnútorným štandardom.
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

1

H-NMR a 13C NMR spektier

s pôvodnou literatúrou, všetky nové zlúčeniny boli identifikované pomocou 1H-NMR.

Všeobecný postup pre tandemovú reakciu:
Do suchej Schlenkovej banky bol navážený ligand (0,015 mmol) a CuBr.SMe2
(0,0125 mmol, 2,6 mg) ktoré sa rozpustili v tBuOMe (2,5 ml). Zmes bola následne miešaná
30 minút, kým sa reakcie ochladila na -60°C a pridal sa cyklohex-2-énón (0,25 mmol, 25 µl).
Po 10 minútach bol počas 5 minút pridávaný MeMgBr (0,2875 mmol, 100 µl). Zmes bola
následne miešaná 2 hodiny pri -60°C, kým sa pridal roztok imínu (0,3175 mmol, 81 mg) v 2MeTHF (2,5 ml). Teplota reakcie sa následne nechala vystúpiť počas noci na RT. Reakcia sa
ukončila prídavkom nasýteného vodného roztoku NH4Cl a extrahovaná do

tBuOMe

a premytá vodou. Organická fáza bola zahustená na RVO a purifikovaná chromatografiou
(SiO2, Hexán/AcOEt/CH2Cl2 83:14:3) Enantiomérny nadbytok bol stanovený na HPLC
s chirálnou stacionárnou fázou Chiralpak OD-H (hexán/iPrOH = 90:10; 0,55 ml.min–1, 211
nm).
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O

1. MeMgBr (1,15 eq)
CuBr.Me2S (0,05 eq)
L* (0,06 eq)
2.

Ts

N

Ph

O

HN

Ts
Ph

(1,25 eq)

Schéma 1: Tandemová Michalelova-Mannichova reakcia katalyzovaná fosfán-fosfitovými
ligandami.
Výsledky a diskusia
Schmalz a kol. opísali stereoselektívnu adíciu Grignárdových činidiel na cyklické
enóny katalyzovanú komplexami meďi s fosfán-fosfitovými ligandami, pochádzajúcimi z ich
skupiny. Najlepšie výsledky dosiahli pri využití ligandov L4 a L5. Tieto ligandy sme sa
rozhodli otestovať na tandemovej Michaelovej-Mannichovej reakcii. Za podmienok
optimalizovaných v našej skupine sme testovali rôzne ligandy tohto typu (L3-L8) na reakcii
cyklohexenónu s MeMgBr s následnou adíciou enolátu na imín.

Obr. 2: Typy ligandov.
So

všetkými

ligandami

boli

dosiahnuté

dobré

výťažky,

avšak

výborná

enantioselektivita bola zaznamenaná opäť iba s ligandom L5 (tab. 1).

Tab. 1: Tandemová reakcia katalyzovaná rôznymi fosfán-fosfitovými ligandami.
ligand
d.r.a,c
výťažok (%)c,d
ee (%)b,c
1,27:1
77
62
L3
1,3:1
83
65
L4
1,25:1
80
93
L5
1,4:1
81
82
L6
1,2:1
78
60
L7
1,3:1
80
22
L8
a
b
c
vyhodnotené z NMR. vyhodnotené na HPLC s chirálnou stacionárnou fázou. priemer z 2
experimentov. d izolovaný výťažok
Za rovnakých podmienok a s najlepším ligandom L5 sme reakciu testovali aj na iných
cyklických enónoch (schéma 2)
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Schéma 2: Reakcie iných cyklických enónov.
Pri týchto reakciách bola enantioselektivita reakcie vo veľkej miere závislá na
substráte. Objemné skupiny R1 a R2 spôsobovali výrazné zníženie stereoselektivity reakcie
(tab 2)

Tab. 2: Reakcie s inými cyklickými enónmi.
R1, R2
n
d.ra,b
výťažok(%)
ee(%)b,c
H, H
1
79
30
H, H
3
1:2,15
79
78
H, Me
2
1:1,5
67
7
H, Pent
1
63
5
Me, H
1
56
4
a
vyhodnotené z NMR. b priemer z 2 experimentov. c stanovené na HPLC s chirálnou
stacionárnou fázou. d izolovaný výťažok.
Záver
Fosfán-fosfitové ligandy sa ukázali byť veľmi výhodné

pre tandemové meďou

katalyzované 1,4 adície Grignardových činidiel na cyklické α,β-nenasýtené ketóny
s následnou adíciou vzniknutého enolátu na imín. Reakcie katalyzované týmito ligandami
prebiehali s dobrými výťažkami a s veľmi vysokou enantioselektivitou (nad 90% ee).
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Štúdium interakcií dvojmocných katiónov s acetonitrilom metódou SIMS
Soňa Halászová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej
chémie, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, sona.halaszova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Solvatácia je výsledkom pôsobenia medzimolekulových síl medzi rozpustenou látkou
(ión alebo molekula) a molekulami rozpúšťadla za vzniku solvatačných vrstiev rozpúšťadla.
Molekuly rozpúšťadla sú pevne viazané s rozpustenou látkou a vytvárajú primárnu solvatačnú
vrstvu. Primárna vrstva je obklopená sekundárnou vrstvou s difúznym charakterom, v ktorej
sú molekuly rozpúšťadla s rozpustenou látkou viazané omnoho voľnejšie. Dôležité aspekty
solvatácie sú stechiometria solvatovaného komplexu. Počet molekúl v primárnej solvatačnej
vrstve sa označuje ako koordinačné číslo. Solvatačné číslo je definované ako počet molekúl,
ktoré sprevádzajú ión pri translačnom pohybe dostatočne dlho.
Miera solvatácie závisí od charakteru rozpúšťadla a rozpustenej látky a prejavuje sa
predovšetkým pri polárnych rozpúšťadlách. Okolo polárnych molekúl, resp. iónov
rozpustenej

látky,

sa

hromadia

polárne

molekuly rozpúšťadla,

ktoré

pôsobením

elektrostatických nábojov sa priestorovo orientujú a vytvárajú rôzne typy väzbových
interakcií od elektrostatického pôsobenia dipólov až po chemickú väzbu. Mnohé molekuly
a ióny interagujú cez vodíkové väzby a existujú aj špecifické interakcie spojené s prenosom
náboja alebo vznikom donorno-akceptorovej väzby, ktoré vedú k tvorbe stechiometrických
molekulových zlúčenín.[1]

Obr. 1: Formovanie primárnej solvatačnej vrstvy okolo iónu Ba2+
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Pri štúdiu solvatácie sa využívajú prenosové termodynamické funkcie, ktoré odrážajú
zmenu solvatácie rozpustenej látky pri prechode z referenčného prostredia (najčastejšie voda),
do daného prostredia za štandardných podmienok. Hodnoty prenosovej Gibbsovej energie
∆Gt0 sa najčastejšie získavajú meraním rozpustnosti. Rozpustnosť soli vo vode SW a v zmesi
rozpúšťadiel SX súvisia s ∆Gt0 podľa vzťahu [A]. Ak platí ∆Gt0 > 0, soľ je v zmesi
rozpúšťadiel prenosom z referenčného prostredia, ktorým je často voda, destabilizovaná,
naopak ak ∆Gt0 < 0, soľ je prenosom z refrenčného prostredia v zmesi rozpúšťadiel
stabilizovaná.
∆Gt0 = nRTln(Swγ±w/Sxγ±x)

[A]

Solvatačné vrstvy rozpúšťadla vytvorené okolo sledovaného iónu možno detegovať aj
pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárnych iónov (SIMS - Secondary Ion Mass
Spectrometry). Metóda SIMS [2] je založená na bombardovaní povrchu vzorky pulzným
fokusovaným zväzkom primárnych iónov (napr. Ar+, Ga+, Bi+), pričom sa zo vzorky emitujú
sekundárne ióny, elektróny, viditeľné žiarenie, neutrálne atómy, molekuly alebo zhluky
molekúl. Sekundárne ióny sprostredkujú informácie o chemickom zložení povrchovej vrstvy
skúmaného materiálu. Princíp analýzy je založený na tom, že emitovaným sekundárnym
iónom s rôznymi hmotnosťami sa udelí jednotným extrakčným potenciálom kinetická energia
a separujú sa na základe rôznej doby letu. Čím nižšia je hmotnosť iónu, tým rýchlejšie letí
kolónou doby letu k detektoru a naopak. Tento fakt možno odvodiť zo základnej rovnice pre
kinetickú energiu:
Ek = ½ mv2 = zU

[B]

kde m je hmotnosť iónu, v je jeho rýchlosť, z je náboj, U extračný potenciál.
Na základe rovnice [B] možno odvodiť aj vzťah na prepočet medzi meranou dobou
letu a hmotnosťou iónu:
t = L/v = L (m/2zU)1/2

[C]

kde t je doba letu iónu a L je dĺžka kolóny.
Výsledkom analýz sú hmotnostné spektrá. Hmotnostné spektrum s vysokým
rozlíšením poskytuje elementárnu a chemickú informáciu o vzorke.Výhodou techniky SIMS
je schopnosť poskytnúť nielen jednorozmernú, ale aj priestorovú chemickú analýzu. Zväzok
primárnych iónov môže byť kontrolovane fokusovaný na plochu, takže priestorové rozlíšenie
je 100nm, čo umožňuje meranie priestorovej a hĺbkovej distribúcie prvkov na úrovni
nanometrov.
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Obr. 2: Princíp SIMS
Cieľom práce je štúdium solvatácie iónov Sr a Ba v zmesi voda-acetonitril
experimentálnou technikou SIMS. V tejto práci sa technika SIMS použila na analýzu
zmrazenej kvapalnej vzorky, čo patrí medzi málo preskúmané oblasti.
Materiál a metódy
Na meranie boli použité roztoky Ba(ClO4)2 a SrCl2 s koncentráciou 10-3 mol.dm3
v zmesi voda-acetonitril s mólovým zlomkom acetonitrilu x = 0,1.
Hmotnostné spektrá boli namerané technikou SIMS. Vzorka bola bombardovaná
pulzným fokusovaným zväzkom primárnych iónov Bi+. Primárny prúd, udržiavaný na
konštantnej hodnote, bol 1pA; statický limit 1.10-13 iónov/cm2 a skúmaná oblasť mala
100x100µm2. Keďže sa pracovalo s kvapalnými vzorkami, bolo potrebné tieto vzorky zmraziť
tekutým dusíkom, aby bolo možné vykonať meranie. Vzorka (6µl) bola nanesená na Si
podložku v špeciálnom držiaku na vzorky s termočlánkom, ktorý sa používa na merania
spojené so zmenou teploty. Predkomora bola vychladená na -130°C, aby vzorka zmrzla
a následne sa vzorka vložila do hlavnej komory. Teplota v hlavnej komore bola udržiavaná na
konštantnej hodnote -90°C. Na základe merania bolo možné vyhodnotiť hmotnostné spektrá
daných vzoriek v pozitívnej aj v negatívnej polarite. Hmotnostné spektrá v pozitívnej polarite
boli kalibrované na H+, H2+, H3+, C+, CH+, CH2+, CH3+ a hmotnostné spektrá v negatívnej
polarite boli kalibrované na C-, CH-, C2-, C2H-, C3-, C3H-, C4-, C4H-. Do výsledkov sa použili
spektrá v pozitívnej polarite, kde sa identifikovali píky, ktoré pravdepodobne zodpovedajú
solvatovaným iónom Ba a Sr s molekulami vody a acetonitrilu.

Výsledky a diskusia
Experimentálnou technikou SIMS boli namerané hmotnostné spektrá, pričom sa
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sledovala komplexácia ińov Ba a Sr v zmesnom prostredí voda+acetonitril (x = 0,1).
Identifikované píky s ich normovanou intenzitou a hmotnosťou sú uvedené v tabuľkách 1 a 2.
Tab. 1: Identifikované píky roztoku Ba(ClO4)2
roztoku
SrCl2
voda-acetonitril
identifikované
katióny
Ba
137
Ba
136
Ba
H30+
CH3CN
BaOH
Ba+CH3CN

m/u

I/cts

137.9
136.9
135.9
19.02
41
154.9
178.9

660
116
64
3268
605
3395
119

Tab.

2:

Identifikované píky
v zmesi
v zmesi voda-acetonitril

identifikované m/u
katióny
Sr
87.9
87
Sr
86.9
86
Sr
85.9
H30+
19
CH3CN
41
SrOH
104.9
Sr+CH3CN 128.9
Sr+2CH3CN 169.9
Sr+3CH3CN
211

I/cts
6578
647
808
2462
484
6036
205
22
27

Na základe rozpustnosti a z nej vypočítanej prenosovej Gibbsovej energie ∆Gt0 týchto
látok v zmesnom rozpúšťadle voda-acetonitril (obr.3 a 4) môžeme povedať, že Sr2+ je pri
skúmanej koncentrácii acetonitrilu (x = 0,1) stabilizované a Ba2+ je destabilizované. Túto
skutočnosť nám potvrdili aj namerané hmotnostné spektrá, keďže v hmotnostnom spektre
SrCl2 v acetonitrile (x = 0,1) boli identifikované aj píky Sr(CH3CN)2+ a Sr(CH3CN)3+. V
hmotnostnom spektre Ba(ClO4)2 v acetonitrile (x = 0,1) neboli píky, ktoré by zodpovedali
solvatácii Ba2+ s viacerými molekulami acetonitrilu identifikované. V hmotnostných
spektrách meraných vzoriek boli identifikované aj píky Na+ a K+, ktoré tam boli len ako
nečistota. V oboch spektrám boli identifikované aj píky BaOH, BaH2O, SrOH, SrOH+H2O,
ktoré sú pravdepodobne výsledkom solvatácie Ba2+ a Sr2+ s molekulami vody. V porovnaní
s píkmi zodpovedajúcimi solvatácii s acetonitrilom sú omnoho intenzívnejšie, dané je to
obsahom vody v zmesnom rozpúšťadle a taktiež tým, že Ba2+ je prenosom z vody do
acetonitrilu destabilizované, čiže je prednostne solvatované vodou, a Sr2+ je prenosom z vody
do acetonitrilu len mierne stabilizované.
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Obr. 3: Stabilizácia Sr2+ v zmesnom rozpúšťadle (acetonitril+voda)
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Obr.4: Stabilizácia Ba2+ v zmesnom rozpúšťadle (acetonitril+voda)

Záver
Boli namerané hmotnostné spektrá Ba(ClO4)2 a SrCl2 v acetonitrile (x = 0,1).
Hmotnostné spektrá Ba(ClO4)2 a SrCl2 v pozitívnej polarite nám potvrdili pravdepodobnú
prednostnú solvatáciu iónov Sr2+ s molekulami acetonitrilu v porovnaní s iónmi Ba2+.
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3-nitrobenzoátomanganaté komplexy s dusíkatými chelátujúcimi ligandami
Alena Kišacová, Ján Moncoľ a Dušan Valigura
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
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Úvod a formulácia cieľa
Prechodné kovy zohrávajú významnú úlohu v mnohých biochemických procesoch,
pričom najmä v redoxných procesoch sa uplatňujú rôzne oxidačné stavy týchto kovov a ich
zmena. Úloha mangánu však v porovnaní s inými kovmi nie je až tak preštudovaná.
Metaloenzým mangánu, superoxiddismutáza MnSOD [1], zohráva významnú úlohu pri
ochrane organizmu voči voľným radikálom. Obnovenie, alebo aspoň nahradenie funkcie
superoxiddismutáz je možné aj cielenou prípravou vhodných komplexných zlúčenín
obsahujúcich mangán, ktoré majú SOD aktivitu.
Mangán obsahuje aj celý rad iných metaloenzýmov ako kataláza MnCAT [2]
a peroxidáza MnP [3], ktoré zohrávajú svoju rolu pri ochrane organizmu voči voľným
radikálom a ich metabolitom. Aj niektoré ďalšie metaloenzýmy mangánu, ako sú hydrolytický
metaloenzým argináza [4] a redoxný metaloenzým oxalát oxidáza [5], vykazujú za
špecifických okolností aj aktivitu podobnú MnSOD a MnCAT. Všetky tieto menované
metaloenzýmy majú v aktívnych centrách na atóm mangánu rôznym spôsobom koordinované
karboxylové zvyšky glutámovej alebo asparágovej kyseliny. Štúdium komplexných zlúčenín
mangánu ukázalo, že niektoré komplexy vykazujú okrem SOD aktivity aj aktivitu katalázy.
Na základe tejto skutočnosti sme začali študovať aj u nás komplexné zlúčeniny mangánu
s bipyridínom a fenantrolínom ako modelové zlúčeniny metaloenzýmov mangánu.
Viacjadrové komplexy sa objavujú v súvislosti s biosystémami, ale pre zmenu
v oblasti kyslík produkujúcich systémov OEC (Oxygen-Evolving Complex). Široká
rozmanitosť mangánatých komplexov ukázala, že dusík obsahujúce ligandy fenantrolín
(phen) a bipyridín (bipy) v nich majú dôležitú úlohu. Podobne sa objavil aj význam
manganatých komplexov obsahujúcich ligandy Cl– a vodu. Venovala sa im mimoriadna
pozornosť, pretože chloridový anión sa ukazoval ako esenciálny kofaktor pre OEC a priebeh
uvoľňovania kyslíka vyžaduje navyše aj koordináciu vody na centrálny atóm mangánu. [6]
Medzi viacjadrovými Mn-metaloenzýmami je tiež početná skupina enzýmov [7, 8], v
ktorých karboxylátové anióny vytvárajú mostík medzi atómami mangánu a teda hrajú
významnú rolu v štruktúrnom „držaní“ atómov mangánu v potrebných vzájomných polohách
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a v prenose protónu pomocou interakcií vodíkových väzieb v proteínoch. Aj preto sa naša
pozornosť sústredila na karboxylátokomplexy mangánu.

Materiál a metódy
Pri syntézach boli použité tieto chemikálie: kyselina 3-nitrobenzoová, 2,2´-bipyridín,
1,10-fenantrolín, tetrahydrát chloridu manganatého, tetrahydrát octanu manganatého
a hydroxid draselný a sodný. Ako rozpúšťadlá sa používala voda, etanol a acetonitril.
Pri syntézach sa postupovalo tak, že sa pripravil roztok chloridu manganatého, do
ktorého sa primiešal jeden z dusíkatých ligandov a kyselina 3-nitrobenzoová. 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 FTIR firmy Nicolet.
Elementárne analýzy sa realizovali na prístroji CHNSO FlashEATM 1112.
Meranie dát pre RTG štruktúrnu analýzu bolo uskutočnené na difraktometri BrukerNonius KappaCCD. Štruktúry boli riešené za použtia štandardných kryštalografických
programov SIR-97, SHELXS-97 a SHELXL-97.

Výsledky a diskusia
Reakcie všetkých sústav sme uskutočňovali vo vodnom prostredí, kedy sme získali
práškové produkty svetložltej farby, ale aj v zmesných rozpúšťadlách vody a etanolu
v pomere 1:2 a vody a acetonitrilu v rovnakom pomere, aby všetky látky prešli do roztoku
a nevznikala zrazenina, ale priamo kryštály, u ktorých je vyššia pravdepodobnosť, že nebudú
zmesami. V tomto prípade nám skutočne vznikali číre roztoky, ktoré sme nechali voľne
kryštalizovať.
Prítomnosť voľnej kyseliny v roztoku by mohla viesť k vzniku menej rozpustných
látok obsahujúcich molekuly kyseliny, preto sme použili aj hydroxid draselný a sodný, aby sa
kyselina zmenila na rozpustnejšie soli. Na dva mmoly kyseliny sme pridávali v jednotlivých
experimentoch stechiometrické množstvo (2 mmol KOH) a pracovali sme aj s nadbytkom
(3 mmol KOH). Následne sme tieto pokusy zopakovali aj v zmesnom rozpúšťadle vody
a acetonitrilu, nakoľko práve v ňom boli reaktanty aj produkty najlepšie rozpustné. Prvá
spozorovaná zmena bola, že v reakčnej zmesi s hydroxidom draselným vznikal zákal, ak bol
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roztok dovtedy číry a následne sa sfarbil do hneda, postupne vybledol na oranžovú, čo sa
odrazilo aj na farbe získaných produktov. Pri použití 2 mmol hydroxidu boli produkty
tmavožlté až oranžové, pri 3 mmol hnedé. Zaujímavé však je, že po pridaní hydroxidu
sodného nedošlo k farebnej zmene a nevznikal ani zákal, ako pri hydroxide draselnom.
Pri reakčnej sústave kyseliny 3-nitrobenzoovej, bipyridínu a octanu manganatého sme
na základe vyhodnotenia IR spektier získali dvojaké produkty. Ak bolo použité ktorékoľvek
zmesné rozpúšťadlo, vznikal produkt s predpokladaným zložením Mn[(NO2)bz]2bipy(H2O).
Ak sa vychádzalo len z vody, išlo o druhý produkt, ktorého zloženie máme podložené
vyriešenou štruktúrou. Pričom prítomnosť hydroxidu nemala žiadny vplyv na zloženie
vznikajúcich produktov.
Zloženie žltých ihličkových kryštálov z matečného lúhu pri použití zmesného
rozpúšťadla voda- etanol bolo vyriešené štruktúrnou analýzou. Štruktúra polymérneho
komplexu (obr. 1) pozostáva z jednorozmerných cik-cakovitých reťazcov, kde dva susedné
atómy mangánu sú pospájané cez dva trojatómové mostíky karboxylových skupín 3nitrobenzoátových aniónov. Molekula vody nie je koordinovaná a je viazaná len cez vodíkové
väzby. Koordinačný polyéder okolo atómu mangánu je tvaru deformovaného oktaédra, a
pozostáva z dvoch atómov dusíka pyridínových kruhov jedného chelátovo viazaného 2,2´
bipyridínového kruhu a štyroch karboxylátových atómov kyslíka štyroch 3-nitrobenzoátových
aniónov.

Obr. 1: Štruktúra polymérneho komplexu {[Mn(bipy)(3-NO2bz)2]·H2O}n.
Podobnú kryštálovú štruktúru má aj polymérny komplex {[Mn(bipy)(3-Clbz)2]·H2O}n,
kde ako aniónové ligandy vystupujú 3-chlórbenzoátové anióny [9]. Podobné zloženie má tiež
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polymérny komplex [Mn(bipy)(3,5-(NO2)2bz)2]n, kde ako aniónové ligandy vystupujú 3,5dinitrobenzoatové anióny, ktorý je už publikovaný. Jediný rozdiel je, že v našom prípade ide
o hydrát, zatiaľ čo v publikovanej štruktúre sa voda nevyskytuje [10].
Pri uskutočnení reakcie s chloridom manganatým vznikajú tiež na základe porovnania
IR spektier dvojaké produkty. Tu sme však porovnávali len IR spektrá práškových produktov,
nakoľko kryštály sme zatiaľ nezískali. V tejto sústave sa produkty rozdeľujú podľa toho, či
bol alebo nebol pri pokuse použitý hydroxid. Pričom jedna skupina produktov (tá, kde sa
použil aj hydroxid) sa zhoduje so skupinou produktov v sústave s octanom manganatým, kde
na základe elementárnej analýzy predpokladáme zloženie Mn[(NO2)bz]2bipy(H2O).
Zo sústavy chloridu manganatého, fenantrolínu a kyseliny 3-nitrobenzoovej sme
získali práškové produkty a okrem nich sa nám podarilo pripraviť aj viaceré kryštály,
z ktorých boli jedny, konkrétne zo zmesného rozpúšťadla vody a etanolu, kedy sme získali
číry roztok, vybraté na štruktúrnu analýzu.
Ide o komplex (obr. 2), v ktorom je na centrálny atóm mangánu naviazaná molekula
vody, chloridový anión a dva fenantrolíny. Mimo koordinačnej sféry je ešte 3nitrobenzoátový anión a tri molekuly vody. Koordinačný polyéder v komplexnom katióne
[Mn(phen)2(H2O)Cl]

je

v tvare

deformovaného

polyédra

a pozostáva

zo

štyroch

bipyridínových atómov dusíka, jedného aniónu chlóru a jedného atómu kyslíka koordinovanej
molekuly vody.

Obr. 2: Štruktúra komplexu [Mn(phen)2(H2O)Cl](3-NO2bz)·3H2O.
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Podobné zloženie má publikovaná štruktúra s aniónom kyseliny 4-nitrobenzoovej [11,
12], tetrahydrát s aniónom chlóru a voľnou kyselinou benzéndikarboxylovou [6] a trihydrát
s aniónom kyseliny benzaldehydkarboxylovej [13].
Z IR spektier sme zistili, že v tejto reakčnej sústave vznikajú tri rôzne produkty. Jedna
skupina má spektrá zhodné so spektrom látky známej štruktúry a ďalšie dve skupiny
produktov

tvoria

látky

s predpokladaným

zložením

Mn[(NO2)bz]2(H2O)2

a

Mn[(NO2)bz]2phen(H2O). Okrem toho nám v štyroch prípadoch vykryštalizovala aj čistá
kyselina (hoci sme vtedy použili aj hydroxid), ktorá kryštalizovala len v tejto sústave.
Reakciou octanu manganatého, fenantrolínu a kyseliny 3- nitrobenzoovej vznikajú tiež
na základe porovnania IR spektier dvojaké produkty. Jedny z nich majú zhodné IR spektrá so
skupinou produktov v sústave s chloridom, ale zloženie je iné: Mn[(NO2)bz]2phen2(H2O)2.
Druhej skupine produktov predpokladáme zloženie Mn[(NO2)bz]2phen.
Záver
Z experimentov zameraných na prípravu manganatých komplexov ako modelových
zlúčenín metaloenzýmov mangánu sme zistili nasledujúce skutočnosti:
1. Pri zvolených experimentálnych podmienkach vznikajú mangánaté komplexy obsahujúce
na
jeden atóm mangánu viazaný jeden alebo 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. Zaujímavá je aj skutočnosť, že v porovnaní s literatúrou sa pri použití nitrobenzoových
kyselín miesto nitrosalicylových získali kryštalohydráty s odlišným počtom molekúl vody v
štruktúre .

Zoznam použitej literatúry

728

[1]

Borgstahl G. E. O., Parge H. E., Hickey M. J., Johnson M. J., Boissinot M., Hallewell
R. A, Lepock J. R., Cabelli D. E., Tainer J. A. (1996) Biochemistry 35, p. 4287

[2]

Whittaker M. M., Barynin V. V., Igarashi T., Whittaker J. W. (2003) Eur. J. Biochem.
270, p. 1102

[3]

Sundaramoorthy M., Youngs H. L., Gold M. H., Poulos T. K. (2005) Biochemistry 44,
p. 6463

[4]

Khangulov S. V., Pessiki P. J., Barynin V. V., Ash D. E., Dismukes G. C. (1995)
Biochemistry 34, p. 2015

[5]

Woo E. J., Dunwell J. M., Goodenough P. W., Marvier A. C., Pickersgoll R. W. (2000)
Nature Struct. Biol. 7, p. 1036

[6]

Ma Ch., Wang W., Zhu F., Chen Ch., Liu Q. (2001) Inorg. Chem. Commun. 4, p. 730

[7]

Moon D., Kim J., Oh M., Suh B. J., Lah M. S. (2008) Polyhedron 27, p. 447

[8]

Singh U. P., Tyagi P., Upreti Sh. (2007) Polyhedron 26, p. 3625

[9]

Albela B., Corbella M., Ribas J., Castro I., Sletten J., Stockli-Evans J. (1998) Inorg.
Chem. 37, p. 788

[10] Guo H.-X., Chen J.-X., Wang Q.-H., You X.-L. (2007) Acta Crystallogr. E63, p. m915
[11] Zhang B.-S. (2004) Z. Kristallogr.-New Cryst. Struct. 219, p. 485
[12] Xu T.-G., Xu D.-J. (2005) J. Coord. Chem. 58, p. 437
[13] Deng Z.-P., Gao S., Huo L.-H., Zhao H. (2006) Acta Crystallogr. E62, p. m3388

729

Návrh štruktúr a syntéza inhibítorov tumorovej neovaskularizácie s VEGFR-2
receptorovou selektivitou
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a

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie,
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b
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Úvod a formulácia cieľa
Cieľom projektu je príprava bispyridylových derivátov: 5-[3,5-di(pyridin-2-yl)fenyl]N-[5-(etylsulfonyl)-2-metoxyfenyl]oxazol-2-amínu (1) a N-[5-(etylsulfonyl)-2-metoxyfenyl]-

5-[3-(pyridin-2-yl)-5-(pyridin-3-yl)fe-nyl]oxazol-2-amínu

(2),

ktoré

sú

odvodené

od

inhibítorov PDB: 1Y6A (3a) s inhibičnou enzýmovou aktivitou IC50 = 22 nM a 1Y6B (3b) s
IC50 = 39 nM (Obrázok 1). Inhibítory 3a, 3b sa od seba líšia v jednej funkčnej skupine na
anilínovom kruhu (etylsulfonyl alebo N-cyklopropylsulfanoyl) a v polohe dusíka na
pyridínovom kruhu (orto a meta polohy). [1]
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Obr 1: Štruktúry cieľových bispyridylových inhibítorov 1 a 2 TK VEGFR-2 receptoru a
skelety inhibítorov 3a a 3b z komplexov PDB: 1Y6A a 1Y6B.
3a a 3b sú známe inhibítory kľúčového transmembránového receptora
neovaskularizácie tumorov VEGFR-2 (konkrétne jeho tyrozín kinázovej časti nachádzajúcej
sa v intracelulárnom priestore endotelialnych buniek). Zlúčeniny 3a a 3b patria do skupiny
antiangiogeník, t.j. inhibítorov novotvorby ciev, ktorá je vyvolávaná vplyvom expresie
rastových faktorov uvoľňovaných z buniek tumoru. Rakovinové bunky tvorbou nových ciev
získavanú zdroj živín a kyslíka na rozvoj tumoru a tiež možnosť vytvárať metastázy.
Superimpozíciou molekúl 1Y6A (oboch aktívnych konformérov) a 1Y6B a analýzou
medzimolekulových interakcii z Röntgenoštruktúrnych údajov v PDB databáze (Obrázok 2)
sme navrhli nové inhibítory 1 a 2, u ktorých očakávame väčšiu aktivitu a selektivitu
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vzhľadom na zvýšený počet farmakofórových skupín a ich stérických nárokov (väčší počet
interakcií napr. Van der Waalsovými interakciami aromatických jadier s oboma lipofilnými
vreckami v aktívnom mieste VEGFR-2 a možnými H-väzbami dusíkov pyridylov).

Obr. 2: Vľavo: Komplex 1Y6A s tyrozínkinázou VEGFR-2, pričom inhibítor 3a sa môže
vyskytovať v dvoch aktívnych konformáciách, v ktorých sa zásadne mení poloha pyrid-2ylového kruhu (dve štruktúry: tyrkysová a farebená podľa atómov). Vpravo: Komplex 1Y6B
s tyrozínkinázou časťou VEGFR-2. Prekrytím oboch týchto konformácií sme získali štruktúru
cieľových inhibítorov 1, 2.
Materiál a metódy
Dostupné východiskové zlúčeniny, ktoré sme použili v jednotlivých krokoch syntézy
sme zakúpili od firiem Sigma-Aldrich, Acros alebo Fluka, pričom neboli ďalej čistené.
Na detekciu priebehu reakcií sme používali TLC analýzu (Merck F254). Na detekciu
škvŕn pri TLC chromatografii sme používali UV lampu (254 nm) a I2 pary. Pri jednotlivých
krokoch syntézy sme na identifikáciu produktu a jeho čistoty používali

1

H NMR

spektroskopiu (Varian Gemini (300 MHz) spektrometer, CDCl3 resp. DMSO-d6 ako
rozpúšťadlá). Chemické posuny sú udávané v ppm vzhľadom na vnútorný štandard TMS a
interakčné konštanty sú uvedené v Hz. Spektrá sme vyhodnotili pomocou programu Nuts Pro.
Na purifikáciu produktov sme v prípade tuhých látok použili kryštalizáciu alebo stĺpcovú
chromatografiu na SiO2 nosiči.

Výsledky a diskusia
Na prípravu bispyridylových derivátov 1 a 2 sme navrhli dva spôsoby syntézy metóda A (Schéma 1) a metóda B (Schéma 2). Obe metódy vychádzajú z 3,5dibrómacetofenónu (4), ktorý sa dá pripraviť z komerčne dostupného 4-aminoacetofenónu
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bromáciou a následovným odbúraním amino skupiny diazotáciou a reakciou s fosfornanom
sodným.
Metóda A začína bromáciou α-uhlíku dibrómacetofenónu 4, na ktorú sme použili
bróm. Reakcia prebiehala v éteri s krátkym zahriatím a následovným miešaním pri rt až do
odfarbenia brómu. Výťažok reakcie bol 90%. [3]. Ďalším krokom je substitúcia brómu za
azid, ktorú sme robili pri rt v DMSO s azidom sodným s výťažkom 72%. [1] Kritickým
krokom syntézy je adično-eliminačná cyklizačná reakcia azidu 5 s arylizokyanátom 6 za
prítomnosti trifenylfosfínu v dichlórmetáne. Reakcia prebieha za chladenia na 0°C počas 2
hodín s následným miešaním reakčnej zmesi cez noc pri rt. Výťažky reakcii takéhoto typu sa
v závislosti od substrátu pohybujú od 5 do 35%, pričom na našom substráte sme získali
výťažok 15%. [2] Posledným stupňom syntézy je Stilleho coupling, pomocou ktorého je
možné zaviesť naraz dva pyridin-2-ylové zvyšky alebo jeden pyridin-2-ylový a druhý pyrid-3ylový (Schéma 1). Pri tejto reakcii sme ako činidlá použili 2-(1,1,1-tributylstannyl)-pyridín
resp. 3-(1,1,1-tributylstannyl)-pyridín a ako katalyzátor tetrakistrifenylfosfínpaládium. Na
zlepšenie reaktivity sme pridali tetrabutylamónium bromid. Reakciu sme robili v suchom
acetonitrile pri 100°C počas 2-3 dní v zatavenej ampuli. Dosiaľ sa nám podarilo zaviesť dva
pyridin-2-ylové zvyšky a tým sme získali požadovaný produkt 1. Momentálne pracujeme aj
na syntéze oxazol-2-amínu 2, pričom sme pomocou Stilleho couplingu zaviedli jeden pyridin2-ylový zvyšok. Ďalším krokom bude Stilleho coupling uskutočnená pomocou pyridin-3ylového činidla, tak, aby sme pripravili aj nesymetrický analóg 2. [2]
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Schéma 1: Metóda A prípravy bispyridinylových inhibítorov
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N
H

N

2

Metóda B začínala Stilleho couplingom, kde sme zavádzali 2 rovnaké pyridylové
zvyšky (s výťažkom 83%) derivát 8a, alebo 2 rôzne pyridylové zvyšky(výťažok po oboch
krokoch 70%) derivát 8b [2]. Druhým krokom syntézy bola bromácia do α-polohy na
alifatickom reťazci, pričom sme opäť použili bróm. Táto bromácia vyžadovala silnejšie
bromačné podmienky. Dobré výťažky a dobrý výťažok mono- brómovaného produktu sme
dosiahli použitím kyseliny bromovodíkovej (konc.) v kyseline octovej v pomere 1:1, pričom
sme zmes nechali reagovať pri 50°C počas 2 dní [4]. Ďalšími plánovanými krokmi tejto
syntézy je substitúcia brómu za azid a cyklizačná reakcia za vzniku oxazolu. Tieto posledné
2 kroky zatial neboli realizované (Schéma 2).
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Schéma 2: Metóda B prípravy bispyridinylových derivátov 1 a 2

Záver
Pri syntéze požadovaných inhibítorov VEGFR-2 receptora 1 a 2 sme uskutočnili osem
syntetických krokov. Pomocou metódy A sa nám podarilo pripraviť derivát 1 s celkovým
výťažkom 6%. Prípravu derivátu práve 2 ukončujeme.
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Degradácia cholesterolu na fotokatalyzátore TiO2: SIMS – štúdia
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Úvod a formulácia cieľa
Oxid titaničitý je materiálom, ktorý sa už dlhšiu dobu teší pozornosti vedcov, vďaka
svojim fotokatalytickým vlastnostiam. Na povrchu TiO2 vznikajú vplyvom UV svetla
kyslíkové a hydroxidové radikály, ktoré sú potom schopné rozkladať organické materiály
naadsorbované na povrchu. V našej práci sme sledovali rozklad cholesterolu. Cholesterol je
látka, nachádzajúca sa v každom živom organizme, počnúc najjednoduchšími baktériami. Je
totiž základnou stavebnou jednotkou bunkových membrán eukariotických buniek.
Cieľom tejto práce bola snaha pochopiť rozpadové mechanizmy cholesterolu na TiO2
a rýchlosť a efektivitu rozkladu v závislosti od dĺžky ožarovania.

Materiál a metódy
Cholesterol je prírodná látka s jednoduchou uhľovodíkovou štruktúrou (viď obr. 1).

Obr. 1: Štruktúrny vzorec cholesterolu

Cholesterol sa zaraďuje medzi steroly (steroidné alkoholy). Vďaka svojej štruktúre je
takmer úplne nerozpustný vo vode. Práve kvôli tejto vlastnosti ho bunky využívajú ako
základnú stavebnú jednotku svojich stien. Hydrofóbia nerobí bunku len vodotesnou, ale
zároveň bunka nie je ovplyvňovaná zmenami okolia.
Základné vlastnosti cholesterolu:
735

- sumárny vzorec: C27H46O
- molekulová hmotnosť: 386,67 u
- hustota: 1,052 g/cm3
Cholesterol je považovaný za v podstate netoxický a nedráždivý materiál, na určitej úrovni
pracuje ako pomocná látka.
Oxid titaničitý (TiO2) sa v prírode vyskytuje v troch kryštalických modifikáciách.
Brookit, kryštalizujúci v ortorombickej mriežke, nie je veľmi stabilný a zatiaľ nie je známe
jeho širšie využitie. Ďalšie dve modifikácie sú však omnoho zaujímavejšie. Jednak je to
nízkoteplotný anatas, ktorý je známy predovšetkým svojimi fotoaktívnymi účinkami a rutil,
stabilný pri vysokých teplotách, ktorý vykazuje slabšiu fotoaktivitu a je využívaný
predovšetkým v ochranných povlakoch a mikroelektronike. Obe tieto formy kryštalizujú
v tetragonálnej mriežke.
Základné vlastnosti TiO2:
-

teplota topenia Tt ≥ 1850°C

-

chemická stabilita, odolnosť voči korózii, biokompatibilita

-

index lomu (pre anatas 2,5 a pre rutil až 2,9)

-

vysoká priepustnosť viditeľného svetla

-

absorpcia UV žiarenia

-

fotoaktivita (fotokatalýza a superhydrofilicita)
Fotokatalytický rozklad vody bol objavený A. Fujishimom koncom 60. rokov

v Japonsku pri štúdiu polovodičov, ktoré mali slúžiť k premene slnečnej energie na elektrickú
[1].
Dôležitou veličinou, ktorá rozhoduje o fotoaktivite TiO2 je šírka zakázaného
energetického pásu Eg. Je to energetická bariéra medzi valenčným a vodivostným pásom,
ktorú elektrón môže prekonať, keď na materiál dopadne fotón s energiou rovnou alebo väčšou
ako je šírka tohto pásu. Potom prejde elektrón cez zakázaný pás a vo valenčnom páse vzniká
kladná diera [2]. Názorne túto reakciu predstavuje obrázok 2.
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Obr. 2: Tvorba páru „elektrón-diera“

Pre anatas je hodnota Eg rovná 3,2 eV a pre rutil 3,0 eV. Žiarenie, ktoré je potrebné na
prechod elektrónu pre aktívnejší anatas bude mať vlnovú dĺžku λ ≤ 388 nm, čo zodpovedá
ultrafialovej oblasti.
K určeniu reakcií, ktoré sa môžu na povrchu odohrávať je potrebné poznať oxidačnoredukčný potenciál (skrátene redox potenciál) vzniknutých elektrónov a kladných dier voči
obvykle udávanej štandardnej vodíkovej elektróde (SHE, standard hydrogen electrode).
Elektróny sú so svojim potenciálom -0,52 V o niečo viac elektronegatívne ako je redox
potenciál molekuly H2O, H2 aj O2. Vďaka tomu teda môže vygenerovaný elektrón zredukovať
na povrch naadsorbovanú molekulu O2 na O, resp. kyslíkový radikál (·O-) (rovnica A). Tento
radikál je veľmi aktívny pri rozklade uhľovodíkov. Na druhej strane kladná diera má
dostatočný potenciál (2,53 V) k tomu, aby z prítomnej H2O či hydroxylových skupín (OH-)
vytvorila reaktívne ·OH radikály (rovnice B a C), ktoré hrajú najdôležitejšiu úlohu pri
fotokatalytickom rozklade organických látok (rovnica D). Väčšinou sú výslednými produktmi
H2O a CO2. Spomínané potenciály platia pre anatas. [3]

(O2 )ads + e − → ⋅O 2

−

[A]

(H 2O)ads + h + → H + + ⋅OH

[B]

2(OH - )ads + h + → OH − + ⋅OH

[C]

R - H + ⋅OH → ⋅R + H 2O

[D]
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SIMS (Secondary Ion Mass Spectrometry, hmotnostná spektrometria sekundárnych
iónov) je metóda určená na chemickú analýzu povrchov rôznych vzoriek. Základným
princípom tejto metódy je atomárne bombardovanie povrchu vzorky pulzným fokusovaným
lúčom primárnych iónov s vysokou energiou. Túto energiu odovzdávajú časticiam vzorky
a tým dochádza k emisii sekundárnych iónov. Tieto sú následne analyzované v ToF kolóne
(Time of Flight, kolóna doby letu) a vyhodnocované vo forme hmotnostných spektier.
Ako zdroj primárnych iónov sa v SIMS analýze používa tzv. Ion Gun (iónové delo) na
báze tekutého kovu, v našom prípade je tým kovom Bi, kde sa generujú ióny s energiou 15 –
25 keV vo forme jednoduchých iónov Bi+ alebo klastrových iónov Bin+ (n = 2-5) [4].
SIMS pracuje v pulznom režime, kde cyklus odprašovania a následnej analýzy sa
opakuje a intenzity signálov sa sčítavajú. Tým sa dosahujú štatisticky presnejšie výsledky.

Výsledky a diskusia
Na obrázku 3 je pozitívne hmotnostné spektrum cholesterolu naneseného na vrstve
TiO2. V prvej časti spektra sa nachádzajú píky zodpovedajúce uhľovodíkovým fragmentom.
V druhej časti je dobre vidieť molekulový ión cholesterolu [M-H]+ pri hmotnosti 385,6 m/z
(molekulová hmotnosť cholesterolu je 386,67 u) a taktiež ión, ktorý vznikne odštiepením
hydroxylovej skupiny [M-OH]+. Od hmotnosti cca 200 m/z po 350 m/z sa objavuje
fragmentačný rad, ktorý zodpovedá postupnej strate uhľovodíkových fragmentov CxHy zo
základného uhľovodíkového reťazca materskej molekuly cholesterolu.
Na obrázku 4 je zobrazené pozitívne spektrum cholesterolu na TiO2 po ožiarení
prirodzeným slnečným svetlom 1 hodinu, kde zastúpenie UV žiarenia v slnečnom žiarení je
asi 5%. Intenzita molekulového píku [M-H]+ a píku [M-OH]+ sa oproti predchádzajúcemu
spektru takmer nezmenila, ale vo fragmentačnom rade sa zvýraznili píky zodpovedajúce
iónom [M-C5H10]+, [M-C7H14]+ a [M-C7H14OH]+, ktoré vznikli postupnou stratou
uhľovodíkových skupín, hlavne z alifatického reťazca cholesterolu.
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Obr. 3: Hmotnostné spektrum cholesterolu na TiO2 pred ožiarením

Obr. 4: Hmotnostné spektrum cholesterolu na TiO2 po ožiarení

Záver
V práci sme používali vzorky cholesterolu nanesené na sklenom substráte, na sklenom
substráte s tenkým filmom nanokryštalického TiO2 bez ožiarenia, s ožiarením 1 hodinu a 8
hodín. Sledovali sme rozdiely v spektrách cholesterolu nanesenom na tenkom filme TiO2 pred
a po ožiarení UV svetlom. Tieto rozdiely boli badateľné hlavne na intenzite signálu celej
molekuly a v zmenách fragmentačného radu molekuly. Kým pri neožiarenom povrchu bolo
množstvo neporušeného cholesterolu väčšie, po 8 hod. ožiarení sa zmenšilo na polovicu. To je
možné vysvetliť reakciami s veľmi reaktívnymi časticami, ·OH radikálmi a superkyslíkom
·O2–, ktoré rozkladajú najmä alifatický reťazec cholesterolu. Tento rozklad sme sledovali
práve v zmenách fragmentačného radu, kde sme videli zvýšenú intenzitu niektorých iónov
ako [M-C5H10]+, [M-C7H14]+ a hlavne [M-C7H14OH]+, ktorý bol výrazný aj po 8 hod. ožiarení.
Pri dostatočne dlhom ožarovaní by sa celá molekula mala rozložiť na najjednoduchšie látky,
ako sú základné uhľovodíky, CO2 a H2O.
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Metyl- a metoxysalicylátomeďnaté komplexy s N,N - dietylnikotínamidom
Miroslava Puchoňová, Zuzana Repická
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie,
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Úvod a formulácia cieľa
Štúdium komplexov sa v súčasnosti zameriava na prípravu takých systémov, ktoré
umožňujú detailnejšie študovať faktory ovplyvňujúce rôzne vlastnosti látok. Vytvorenie
systému poznatkov, ktorý umožňuje vopred predpokladať vlastnosti vznikajúcich komplexov,
je základom pre možnosť cielenej syntézy látok. Preto upriamujeme pozornosť na rôzne
substituované salicyláty meďnaté s dietylnikotínamidom, ktorý vytvára širokú paletu
komplexov a umožňuje tak štúdium z pohľadu vplyvu podmienok prípravy na ich rozličné
vlastnosti [1]. Samotný N,N-dietylnikotínamid sa používa na reguláciu činnosti srdca i ako
dýchací stimulant a v terapeutických dávkach stimuluje procesy hydroxylácie a glukuronylkonjugácie v ľudskom organizme [2]. Kyselina metylsalicylová má antioxidačnú aktivitu a
môže byť súčasťou lokálnych analgetík [3, 4], metoxysalicylové kyseliny sa zase používajú
ako pomocné látky v niektorých liekoch [5].
V predloženej práci predstavujeme sériu monomérnych metyl- a metoxysalicylátov
meďnatých s dietylnikotínamidom, ktoré sú charakterizované na základe dostupných metód
(infračervervené spektrá, elektrónove spektrá, elementárna analýza, EPR a RTG analýza).

Materiál a metódy
Infračervené spektrá boli merané ATR technikou v oblasti 4000 až 400 cm–1 na
spektrofotometri NICOLET 5700 FT-IR firmy Nicolet.
Elektrónové spektrá v nujolovej suspenzii boli merané v oblasti 200 nm až 1100 nm na
spektrofotometri SPECORD 200 firmy Carl Zeiss Jena, Nemecko.
Elementárna analýza väčšiny pripravených vzoriek sa realizovala na prístroji FlashEA
1112 Automatic Elemental Analyzer.
EPR spektrá práškových vzoriek sa merali na spektrofotometri BRUKER EMX, v Xpásme pri laboratórnej teplote. Röntgenoštruktúrne údaje boli získane na difraktometri
Siemens P4. Štruktúry sa riešili s použitím programu SHELX-83, vypresnili programom
SHELXS-97 a analyzovali programom SHELXS-97.

Syntéza komplexov Cu(X-Me(O)sal)2(denia)2(H2O)2
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Všeobecne sa postupovalo pri príprave nasledovne:
Do roztoku octanu meďnatého (0,1 mol·dm–3) sa pridal dietylnikotínamid (v molovom
pomere Cu : denia = 1 : 2) spolu s použitým rozpúšťadlom (voda, voda-etanol, vodaacetonitril). Za stáleho miešania sa pridala príslušná kyselina a doplnil sa potrebný objem
rozpúšťadla (V = 30, 200 ml). Reakčná zmes sa miešala do ustálenia pozorovateľných
vlastností. Vylúčená zrazenina sa odfiltrovala cez fritu, premyla rozpúšťadlom 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
Metyl- a metoxysalicyláty meďnaté s dietylnikotínamidom sa študovali aj z aspektov
umožňujúcich posúdenie vplyvu podmienok prípravy na výsledný charakter produktu. Preto
boli pripravované vo viacerých rozpúšťadlách a pri koncentračných pomeroch. Získalo sa
viacej druhov produktov. Okrem opisovaných monomérov sa získali aj polymérne produkty
a v niektorých sústavách sa pozoroval aj vznik hydroxokomplexov. Pripravené metyl
a metoxysalicyláty meďnaté vzorca Cu(X-Me(O)sal)2(denia)2(H2O)2 (X = 3, 4 a 5), boli
všetky charakterizované infračervenými, elektrónovými a EPR spektrami a elementárnou
analýzou. Okrem komplexu s aniónom kyseliny 5-metoxysalicylovej, bola vo všetkých
prípadoch vyriešená aj RTG štruktúra.
Vo všetkých komplexoch je atóm medi v štvorcovobipyramidálnom obklopení, pričom
v ekvatoriálnej rovine sa nachádzajú dva atómy kyslíka monodentátne viazaných
karboxylových skupín salicylátových aniónov a dva atómy dusíka pyridínových kruhov
dietylnikotínamidu. V axiálnych polohách sú prostredníctvom atómov kyslíka koordinované
dve molekuly vody (Obr. 1).

Obr. 1: Štruktúra komplexu sumárneho vzorca Cu(3-MeOsal)2(denia)2(H2O)2]·2H2O.
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V prípade

kryštalohydrátu

Cu(3-MeOsal)2(denia)2(H2O)2]·2H2O

[6]

sú

mimo

koordinačnej sféry aj ďalšie dve molekuly vody. Všetky komplexy majú rovnaký štruktúrny
motív a líšia sa vzájomnou polohou štruktúrnych jednotiek v priestore a tým aj doplnkovými
interakciami.
Infračervené spektrá všetkých opisovaných monomérov obsahujú valenčné vibrácie
prislúchajúce karboxylovej skupine v rozpätí 1620-1628 cm–1 pre νas (COO–) a 1429-1440
cm–1 pre νs (COO–) (Tab. 1). Rozdiel asymetrickej a symetrickej COO- vibrácie je väčší, ako
u sodnej soli kyseliny ∆νion, čo zodpovedá monodentátnemu spôsobu väzby [7, 8].

Tab. 1: Hodnoty (COO-) vibrácií [cm–1] .opisovaných meďnatých komplexov.

Cu(3 – Mesal)2 (denia)2 (H2O)2

νas(CO
O)
1626

νs(COO
)
1435

191

147

Cu(4 – Mesal)2 (denia)2 (H2O)2

1626

1429

199

149

Cu(5 – Mesal)2 (denia)2 (H2O)2
Cu(3MeOsal)2(denia)2(H2O)2]·2H2O
Cu(4-MeOsal)2(denia)2(H2O)2]

1624

1425

199

149

1620

1440

180

1628

1436

192

Cu(5-MeOsal)2(denia)2(H2O)2]·

1622

1432

190

produkt

∆ν

∆νion

149

V oblasti OH-vibrácií sa u všetkých diakvakomplexov nachádza členitý výrazný pás
typického tvaru. Výnimku tvorí komplex obsahujúci 3-metylsalicylátový anión, u ktorého sa
na základe rozdielov v tejto oblasti IČ spektier predpokladali a následne vyriešením RTG
štruktúry aj potvrdili dve polymorfné formy (Obr.2).
1

2

(1)

(2)

Obr. 2: a Porovnanie IČ oboch polymorfov, (1) - červená čiara, (2) - čierna čiara.
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b Štruktúra oboch polymorfov Cu(3-Mesal)2(denia)2(H2O)2.
Komplex 3-metoxysalicylátomeďnatý vytvára kryštálohydrát, ktorého sumárny vzorec
je [Cu(3-MeOsal)2(denia)2(H2O)2]·2H2O [6]. Aj napriek opakovaným syntézam s rôznymi
zmenami podmienok sa podarilo pripraviť iba jeden druh komplexu na rozdiel od ostatných
použitých salicylových kyselín, pri ktorých sa v rôznom prostredí prejavila aj tvorba
odlišných produktov (polymérov a hydroxokomplexov). Štruktúra tohto hydrátu je podobná
ostatným vyššie uvádzaným komplexom, ale mimo koordinačnej sféry sa nachádzajú ďalšie
dve molekuly vody, ktoré sa zapájajú do vodíkových väzieb. Túto skutočnosť možno
pozorovať aj v infračervených spektrách s ostrým pásom v oblasti 3547 cm-1.
EPR spektrá komplexov majú axiálny charakter (Obr. 3), čo korešponduje s ich
monomérnou štruktúrou. Hodnoty g faktorov (g┴ = 2,07-2,08 g║ = 2,31-2,33), ako aj
parametra tetragonality G =

g || − 2
g⊥ − 2

(G = 4,0-4,4) [9] sú v dobrom súhlase s tvarom

koordinačného polyédra.

0

2000

4000

6000

-4

B [10 T]

Obr. 3: EPR spektrum komplexu Cu(4-Mesal)2 (denia)2 (H2O)2 (–––- meraného pri
laboratórnej teplote a ····· simulovaného).
V elektrónových spektrách komplexov sa okrem intraligandového (250-300 nm)
a LMCT (300-350 nm) prechodu nachádza široký asymetrický pás, prislúchajúci d←d
prechodu. Takýto priebeh elektrónových spektier je typický pre tetragonálno-bipyramidálne
obklopenie atómov medi.

Záver

744

Boli pripravené tri komplexy typu Cu(X-Mesal)2(denia)2(H2O)2, (X= 3, 4, 5), dva
komplexy totožného typu, pričom v prípade Cu(3-Mesal)2(denia)2(H2O)2 sa pozoroval vznik
dvoch polymorfných foriem. So 4- a 5-metoxysalicylátovým aniónom sa získali analogické
komplexy a s 3-metoxysalicylátovým aniónom sa získal jeden výnimočný kryštalohydrát
[Cu(3-MeOsal)2(denia)2(H2O)2]·2H2O [6]. Všetky pripravené zlúčeniny boli charakterizované
infračervenými a elektrónovými spektrami, elementárnou analýzou a v piatich prípadoch bola
vyriešená aj kryštálová štruktúra.
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Štúdium stereoselektívnych adícií arylborónových kyselín na ferocénové karbonylové
zlúčeniny
Pavol Tisovský, Mária Mečiarová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; pavol.tisovsky@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Prvú ródiom katalyzovanú asymetrickú adíciu arylborónových kyselín na aromatické
aldehydy opísal Miyaura a kol. [1] Ako ligand pri ródiom katalyzovanej asymetrickej reakcii
prenosu arylu s kyselinou fenylborónovou na naftalén-1-karbaldehyd použil (S)-MeO-MOP
(1). Príslušný alkohol sa získal v 74% výťažku s 41% ee (obrázok 1).

Obr. 1: Ródiom katalyzovaná adícia fenylborónovej kyseliny na naftalén-1-karbaldehyd.
Bolm a kol. opísali prvý katalytický systém pre reakcie prenosu arylu, ktorý využíva
ako katalyzátor derivát ferocénu L2 a zinočnaté činidlo tvorené in situ z arylborónovej
kyseliny a dietylzinkia.[2] V tomto prípade transmetalácia vyžaduje tvrdšie reakčné
podmienky. Borónová kyselina sa najprv zahrieva s 3 ekvivalentmi ZnEt2 pri 60°C počas 12
hodín a až potom sa pridá katalyzátor a príslušný aldehyd. Reakciou fenylborónovej kyseliny
s rôznymi aldehydmi (obrázok 2) sa získali príslušné alkoholy s vysokými hodnotami ee
(90−95%).

Obr. 2: Adícia kyseliny fenylborónovej na aldehydy.
V porovnaní s podmienkami, kde sa ako zdroj arylu používa difenylzinkium sú tieto
hodnoty ee oveľa vyššie.
Braga a kol. študovali katalytické arylácie aromatických aldehydov s arylborónovými
kyselinami v podmienkach mikrovlnného žiarenia (obrázok 3). [3] Mikrovlnné žiarenie
výrazne skrátilo reakčné časy. Produkty sa získali vo výťažku do 97% hodnotami ee až do
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98%.

Obr. 3: Reakcia prenosu arylu v podmienkach mikrovlnného žiarenia.
Našim cieľom bolo nájsť vhodné reakčné podmienky pre adíciu arylborónoných
kyselín na ferocénkarbaldehyd s cieľom pripraviť príslušné alkoholy v dobrom výťažku s čo
najvyššou hodnotou enantiomérneho nadbytku; a následná aplikácia optimálnych reakčných
podmienok na reakcie 1,1`-bisferocénkarbaldehydu.

Materiál a metódy
1

H-NMR a 13C-NMR spektrá boli namerané na prístroji Varian Mercury+, pri

frekvencii 300 MHz pre 1H a 75 MHz pre 13C. Ako vnútorný štandard bol použitý TMS pre
1

H a

13

C spektrá. Ako rozpúšťadlo bol použitý CDCl3. TLC sa uskutočnilo na SiO2

platničkách. Enantiomérny nadbytok bol stanovený na HPLC použitím kolóny s chirálnou
stacionárnou fázou – Chiralcel OD-H (Daicel Chemical Industries, Ltd.). Všetky známe
zlúčeniny boli potvrdené porovnávaním 1H-NMR a t. t. s literatúrou, všetky nové zlúčeniny
boli identifikované pomocou 1H-NMR a 13C-NMR.

Výsledky a diskusia
V úvode sme uskutočnili adíciu kyseliny fenylborónovej na ferocénkarbaldehyd podľa
podmienok opísaných v literatúre [2] (obrázok 4) s chirálnymi binaftylovými ligandami.
Reakcia prebiehala len s použitím ligandu L4, príslušný alkohol sa získal v 19% výťažku.
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Obr. 4: Adícia kyseliny fenylborónovej na ferocénkarbaldehyd.
Následne bola za rovnakých podmienok uskutočnená reakcia s trifluóracetylferocénom
a 1,1`-bisacetylferocénom. Ani v jednom z týchto prípadov však reakcia neprebehla. Keďže
v prípade ferocénkarbaldehydu sa získal produkt v pomerne nízkom výťažku, zamerali sme sa
na štúdium vplyvu rozpúšťadla. Výsledky sú zhrnuté v tabuľke 1.

Tab. 1: Štúdium vplyvu rozpúšťadla na ródiom katalyzovanú adíciu kyseliny fenylborónovej
na ferocénkarbaldehyd.
rozpúšťadlo

teplota

čas (h)

(°C)

výťažok
(%)

MTBE

reflux

16

19

propán-2-ol

reflux

8

32

THF

reflux

16

stopy

toluén

80

16

15

propán-2-ol:H2O

reflux

16

-

(20:1)
Na základe literatúry, kde autori pridávajú do reakčnej zmesi KF, čo viedlo k zvýšeniu
výťažku aj enantioselektivity, sme modifikovali reakčné podmienky. [4] Reakcia bola
uskutočnená v zmesi toluén:voda 1:1. Ako báza bol použitý KF alebo K3PO4.H2O. Pridanie
KF do reakčnej zmesi zvýšilo výťažok na 46% a hodnota enantiomérneho nadbytku bola 27%
(tabuľka 2 riadok 1). Ak sa ako báza použil K3PO4.H2O, získali sa podobné výsledky (tabuľka
2 riadok 5). Ak sa použila kyselina 4-metoxyfenylborónová resp. 4-chlórfenylborónová,
výťažky aj selektivita boli nižšie (tabuľka 2 riadok 2 a 3 ). Naopak, ak sa ako aditívum použil
KOH reakcia neprebehla vôbec.

Tab. 2: Vplyv reakčných podmienok na prenos arylu.
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R

čas (h)

aditívum teplota

výťažok

(°C)

ee(%)

(%)

H

KF

80

16

46

27

Cl

KF

80

16

40

20

OMe KF

90

16

36

22

H

KOH

90

16

-

-

H

K3PO4

80

16

42

25

Keďže predchádzajúce výsledky boli neuspokojivé, rozhodli sme sa pre prípravu
prolínového ligandu L7 a ferocénového ligandu L3 (obrázok 5) a ich použitie v asymetrickej
adícii arylborónových kyselín.
O
N
Boc

O
OH

DMC, DBU

O

CH 3 CN, MWI,
20 min.

N
Boc

OH
Ph
Ph

LiAlH 4

OH
Ph

PhMgBr
THF

Ph
N
Boc

95%

N

THF

84%
L7
O
N
Fe

O
tBu

1)s-BuLi, THF
-78°C
2) Ph2 CO

Fe

N
OH
PhPh

t

Bu

85%
L3

Obr. 5: Príprava ligandov L3 a L7.
Ligandy L3 a L7 boli pripravené v dobrom výťažku na základe postupov opísaných
v literatúre [5, 6]. Pripravené ligandy boli následne použité v asymetrickej adícii
arylborónových kyselín na ferocénkarbaldehyd. Podmienky boli modifikované. V prvom
kroku sa vytvorí zinočnaté činidlo transmetaláciou dietylzinkia s arylborónovou kyselinou.
Reakcia sa uskutočnila v mikrovlnnom reaktore pri 60°C počas 10 min. Reakčná zmes sa
následne ochladila, pridal sa príslušný ligand a druhý stupeň sa uskutočnil buď
v mikrovlnnom reaktore alebo pri teplote 6°C.

Tab. 3: Asymetrická adícia arylborónových kyselín s ligandami L3 a L7.
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O

ArB(OH)2 + Et2Zn

1) PhMe, 60°C, MWI, 10 min.
2) L

OH

N

Ar

Ph

3) FcCHO

L=

OH
Ph
Ph

L7

Pokus

1

Ligand

L7

Ar

Ph

Čas
5 min.

Fe

N
OH
PhPh

tBu

L3

teplota Výťažok ee
(°C)

(%)

(%)

60

63

12

60

60

8

60

7

5

60

35

72

60

42

45

60

26

23

(MWI)
2

3

L7

L7

4-

5 min.

MeOC6H4

(MWI)

4-BrC6H4

5 min.
(MWI)

4

L3

Ph

5 min.
(MWI)

5

6

L3

L3

4-

5 min.

MeOC6H4

(MWI)

4-BrC6H4

5 min.
(MWI)

7

L3

Ph

24h

rt

72

76

8

L3

Ph

24h

6

70

86

9

L3

4-

24h

6

62

20

MeOC6H4
10

L3

4-BrC6H4

24h

6

28

65

11

L3

Ph

72h

6

95

86

S ligandom L7 prebehla adícia kyseliny fenylborónovej s výťažkom 63%, ale s nízkou
enantioselektivitol len 12% ee (tabuľka 3, pokus 1). Podobný výsledok sa dosiahol použitím
kyseliny 4-metoxyfenylborónovej. Produkt sa izoloval v 60% výťažku a enantiomérny
nadbytok bol 8% (tabuľka 3, pokus 2). Pri použití kyseliny 4-brómfenylborónovej bol produkt
izolovaný v nízkom výťažku (8%) a takmer racemický (tabuľka 3, pokus 3). Lepšie výsledky
sa dosiahli použitím ligandu L3 (tabuľka 3, pokus 4). Po reakcii v mikrovlnnom reaktore sa
získal príslušný alkohol síce v nižšom výťažku (35%), ale so sľubnou hodnotou
enantiomérneho nadbytku (72%). Po tomto povzbudzujúcom výsledku sme uskutočnili druhý
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krok reakcie namiesto v mikrovlnnom reaktore pri teplote 6°C počas 24 hodín. Produkt bol
izolovaný vo vyššom výťažku 70% a rovnako hodnota enantiomérneho nadbytku stúpla na
86% ee (tabuľka 3, pokus 8). Ak sa reakcia uskutočnila pri laboratórnej teplote, hodnota
enantiomérneho nadbytku bola nižšia 76% ee (tabuľka 3, pokus 7). Ak reakcia prebiehala
72 h pri teplote 6°C, bola pozorovaná úplná konverzia východiskového aldehydu (tabuľka 3,
pokus 11). V prípade ak bola použitá kyselina 4-metoxyfenyborónová, produkt sa izoloval
v 62% výťažku s 20%. V prípade kyseliny 4-brómfenylborónovej bol produkt získaný
v nižšom výťažku (28%), ale hodnota ee dosiahla 65%. (tabuľka 3, pokus 9 a 10).

Záver
Adíciu arylborónových kyselín na ferocénkarbaldehyd sa podarilo zoptimalizovať
z hľadiska chemických výťažkov aj z hľadiska enantioselektivity. Optimálne reakčné
podmienky budú aplikované na reakcie ferocén-1,1´-dikarbaldehydu. Pripravené alkoholy sa
budú testovať ako ligandy v kovmi katalyzovaných reakciách, resp. budú ďalej modifikované
za účelom prípravy nových typov ligandov.
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Fluorescencia systémov Kumarín C153/β- cyklodextrín, Kumarín C153/silylovaný β
cyklodextrín a Kumarín C153/tiolovaný β- cyklodextrín
Marianna Trenčanová, Dušan Velič
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej
chémie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, trencanka@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Fluorescencia je dej, pri ktorom dochádza v molekule, po prijatí určitého kvanta
energie, k excitácii elektrónu. Následne elektrón začne relaxovať. Táto relaxácia je spojená
s emitovaním iného kvanta energie, ktoré je možné detegovať, rovnako ako je možné
detegovať aj energiu prijatú molekulou (absorbovanú). Daný dej sa dá popísať pomocou
Jablonského diagramu (Obr. 1.). Fluorescencia je závislá od prostredia, v ktorom sa dané
molekuly nachádzajú a teda aj od molekúl, ktoré sú v jej blízkosti. [1, 2]

Obr. 1: Jablonského diagram.
Cieľom našej práce bolo zistiť, či modifikácia cyklodextrínu vo forme Heptakis(6-O-tbutyldimetylsilyl-2,3-di-O-acetyl)-β- cyklodextrín alebo 6-deoxy-6-monothio-β-cyklodextrín
ovplyvní tvorbu supramolekulových komplexov medzi kumarínom a cyklodextrínmi. Tento
vplyv bol dokumentovaný fluorescenčnými spektrami. Motiváciou je v budúcnosti z daných
cyklodextrínov vytvoriť povrchové supramolekulové štruktúry (Obr.2).

Obr. 2: Predpokladané povrchové supramolekulové štruktúry.
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Materiál a metódy
Kumarín C153 (Obr.3) je organická látka so schopnosťou fluorescencie v dôsledku
konjugovaných násobných väzieb a pevného skeletu molekuly. V danej molekule prebiehajú

Π-Π* elektrónové prechody.[3]

Obr. 3: Kumarín C153.
Cyklodextríny sú sacharidy zložené zo 6 až 8 glukózových jednotiek kužeľovitého
tvaru s hydrofilným povrchom molekuly a hydrofóbnou kavitou. V našej práci sme používali

β-cyklodextrín, ktorý obsahuje 7 glukózových jednotiek a jeho modifikácie: Heptakis (6-O-tbutyldimetylsilyl-2,3-di-O-acetyl)-β-cyklodextrín, nazývaný Silylovaný β-cyklodextrín a 6deoxy-6-monothio-β-cyklodextrín, nazývaný Tiolovaný β-cyklodextrín (Obr.4) [4].

Obr. 4: (zľava) β- cyklodextrín, Heptakis(6-O-t-butyldimetylsilyl-2,3-di-O-acetyl)-βcyklodextrín a
6-deoxy-6-monothio-β-cyklodextrín.
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Na meranie spektier sme použili fluorológ 3-11 ISA/Jobin Yvon-Spex. Fluorológ sa
skladá z nasledovných častí (Obr.5 ): 1. lampa (Xenónová výbojka)
2. excitačný monochromátor , 3. modul so vzorkou , 4. emisný monochromátor
5, detektor (fotonásobič)

ria diac a
jednotka

la m pa

exc itač ný
m onoc hrom átor

SAC

emisný
monoc hrom átor
detektor

m odul
so vzorkou

Obr. 5: Schéma fluorológu.
Výsledky a diskusia
Na obrázku (Obr.6) je emisné spektrum jednotlivých systémov a pre porovnanie
taktiež spektrum kumarínu C153 vo vode. V danom grafe pre všetky krivky platí, že majú
nielen konštantnú koncentráciu kumarínu C153 ale aj konštantnú koncentráciu pridaného
druhu cyklodextrínov a to konkrétne 0,25.10-4 mol.dm-3. Z grafu vidieť, že sa mení nielen
intenzita emisného žiarenia pochádzajúceho z kumarínu ale tiež sa mení hodnota vlnovej
dĺžky, pre ktorú má daný pík maximum, čo dokazuje, že deriváty cyklodextrínov majú
zmenenú afinitu ku kumarínu a teda sa mení kavita molekúl.

porovnanie jdenotlivých systémov cyklodextrínov s C153 vo
vode
250000
b- CD

silylovaný b- CD
tiolovaný b-CD

200000
intenzita [cps]

kumarín C153

150000

100000

50000

0
400

450

500
550
vlnová dĺžka [nm]
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700

Obr. 6: Porovnanie emisných spektier pre jednotlivé systémy.
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Záver
Fluorescencia kumarínu 153 bola meraná vo vodných roztokoch troch cyklodextrínov.

β- cyklodextrín: priemerná vlnová dĺžka maximá fluorescencie = 540nm.
Silylovaný β-cyklodextrínu priemerná vlnová dĺžka maximá fluorescencie = 520 nm.
Tiolovaný β-cyklodextrín má dve maximá M1= 480nm a M2= 535nm.
Rozdiely v maximách vlnových dĺžok jasne dokumentujú solvatačné podmienky pre kumarín
C153 v závislosti od modifikácie cyklodextrínu.
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A study of the corrosion in fluoride melts
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Introduction and formulation of the aim
Molten Salt-Cooled Reactors have been recently proposed that combine features of the
High Temperature Graphite Reactor (HTGR) and Molten Salt Core Reactor concepts. For this
concept, the coolant is a molten salt, such as 2Li-BeF2 and the core resembles the core of a
prismatic HTGR. This approach can permit high temperature operation at low pressure, with
the possibility of low corrosion. Molten salt-cooled reactors avoid most of the issues
associated with the flowing fuel of the molten salt-core reactors. Although the molten saltcooled approach appears to be entirely feasible, it must be emphasized that this approach is
only in the early conceptual stage [1].
Various inorganic compounds such as halides, nitrates, hydroxides, and carbonates
were considered, and many of these were tested in the laboratory, primarily for corrosive
action on potential container materials. Of these many classes of inorganic compounds,
fluorides were deemed much more suitable for reasons that include improved neutron
economy, better moderating efficiency, higher chemical stability, lower vapor pressure,
higher specific heat, and usefulness of the element without isotope separation. Corrosion has
long been a major problem in the use of metals and is a major concern in using such materials
for containment purposes. Consequently, years of study have been devoted to corrosion
chemistry in various media, but especially in aqueous solutions. Indeed, this same concern has
prevailed for metallic containment of molten salts and was actively pursued throughout the
years of development [2].
The aim of this work is to detect corrosion resistance of tungsten and nickel in the
eutectic mixture of LiF-NaF and LiF -NaF-KF method of measuring polarization resistance
with and without access to air at the temperature of 680 °C.

Material and methods
Two metals, tungsten and nickel were selected due to the planned use of alloys as
highly corrosion-resistant materials suitable for application in nuclear power.
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Measuring the corrosion rate of a corroding metal is of interest in many situations,
including monitoring industrial processes and undertaking fundamental research. The
corrosion rate of a metal can be measured electrochemically by determining its polarization
resistance, which is inversely proportional to the corrosion rate [3].

Fig. 1: Extrapolation of the corrosion current density for the dependence between potential
and current density in the coordinates E – log j [4].
Principle of the method for measuring corrosion rate by polarization resistance[5] lies
in measurement of current dependence on electric potential in Tafel area polarization curve
(area in the vicinity of Ekor). From the measured experimental polarization curve corrosion
current density (proportional corrosion rate) can be determined using the following relations:

j kor =

B=

B
Rp

[A]

ba ⋅ bk
2,303(ba + bk )
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[B]

Rp =

∆E
∆j

[C]

jkor is corrosion current density, Rp is polarization resistance calculated in the vicinity
of corrosion potential (∆E → 0), ba and bk are the anodic and cathodic Tafel slopes
log j = f(∆E), respectively (Fig. 1), ∆E is difference between the measured potential and the
corrosion potential, and ∆j is current density near ∆E. Corrosion rate is proportional to the
corrosion current density and it can be evaluated using Faraday laws [6, 7].

Results and discussion
As mentioned in the introduction the corrosion resistance of tungsten and nickel was
measured in the eutectic melts LiF-NaF (61.0 mole % LiF, 39.0 mole.% NaF), and LiF-NaFKF ( 46.5 mole % LiF, 11.5 mole % NaF, 42.0 mole % KF) at 680 °C in inert atmosphere of
argon and air access.

System (LiF-NaF)eut.
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Fig. 2: Comparison of the time dependence of corrosion current density for W and Ni.
Corrosive environment
(LiF-NaF)eut., temperature: 680 °C, atmosphere: Argon.
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Fig. 3: Comparison of the time dependence of corrosion current density for W and Ni.
Corrosive environment
(LiF-NaF)eut., temperature: 680 °C, atmosphere: Air.
System (LiF-NaF-KF)eut.
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Fig. 4: Comparison of the time dependence of corrosion current density for W and Ni.
Corrosive environment
(LiF-NaF-KF)eut., temperature: 680 °C, atmosphere: Argon.
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Fig. 5: Comparison of the time dependence of corrosion current density for W and Ni.
Corrosive environment
(LiF-NaF-KF)eut., temperature: 680 °C, atmosphere: Argon., atmosphere: Air, (the right y-axis
= Ni).
Conclusion
Tungsten is more resistive than nickel in LiF-NaF eutectic mixture under air presence
as well as without air.
Nickel is more resistive than tungsten in the (LiF-NaF-KF)eut. system without presence
air.
Tungsten is more resistive than nickel in the (LiF-NaF-KF)eut. system in the presence
of air.
More suitable molten system in terms of corrosion for the tungsten is (LiF-NaF)eut.
system under inert conditions.
More suitable molten melt in terms of corrosion for the nickel is (LiF-NaF-KF)eut.
system under inert conditions.
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1,4-konjugovaná adícia arylborónových kyselín v podmienkach mikrovlnného žiarenia
Vladimír Bariak, Viera Poláčková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, vladimir.bariak@centrum.sk

Úvod a formulácia cieľa
Využitie mikrovlnného žiarenia v syntéze organických zlúčenín priťahuje v súčasnosti
veľký záujem vedcov a technológov. Od uvedenia prvých záznamov použitia mikrovlnného
žiarenia [1], [2], bolo publikovaných viac ako 2000 prác, pri ktorých bolo úspešne použité
mikrovlnné žiarenie. Postupom času si použitie nových zdrojov dodania energie ako je
mikrovlnné žiarenie ale aj UV našli svoje uplatnenie v oblasti tzv. zelenej chémie, ktorej
hlavným cieľom je chrániť životné prostredie (minimalizácia odpadov, nižšia spotreba energie
atď).
Z literatúry, ktorá je k dispozícii je zrejmé, že reakcie v klasických podmienkach
vyžadujú dlhé reakčné časy a katalýzu tranzitným kovom [3, 4, 5]. Reakcie katalyzované
ródiom prebiehajú ochotnejšie ako reakcie katalyzované lacnejším paládiom. Avšak
z hľadiska ceny katalyzátora sa autori snažili nájsť lacnejší prechodný kov na katalýzu, ktorý
by bol vhodnejší aj pre experimenty uskutočnené vo väčších mierkach, s vysokými
výťažkami, prípadne s dobrou enantioselektivitou. Suzuki a kol. [6] publikovali prácu v ktorej
uskutočnili 1,2-adíciu arylborónových kyselín na aromatické aldehydy katalyzovanú
paládiom, ktoré použili ako lacnejšiu alternatívu k drahému katalyzátoru na báze ródia,
s veľmi dobrými výťažkami.
V literatúre je možné nájsť v poslednom období aj práce, v ktorých uskutočnili autori
1,4-konjugovanú adíciu arylborónových kyselín na α,β-nenasýtené karbonylové zlúčeniny
katalyzovanú lacnejším prechodným kovom paládiom [7, 8].
Navyše je možnosť použiť arylborónové kyseliny, ktoré sú schopné reagovať
v reakciách typických pre organokovové zlúčeniny. Väčšina organokovových zlúčenín je
citlivá na vzdušnú vlhkosť a sú toxické. Arylborónové kyseliny patria k jedným z mála
organokovových zlúčenín, ktoré sú dostupné a šetrné voči životnému prostrediu. Sú inertné
k vzdušnej vlhkosti, tolerujú vodu ako reakčné prostredie. Dlhý reakčný čas 1,4-adície,
možnosť uskutočnenia reakcie lacnejším katalyzátorom a použitie arylborónových kyselín
vytvára vhodné podmienky pre uskutočnenie experimentov v mikrovlnnom žiarení. Cieľom
tohto projektu bolo využiť mikrovlnné žiarenie v organickej chémii pri 1,4-konjugovanej
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adícií arylborónových kyselín na α,β-nenasýtené karbonylové zlúčeniny, ktorá je jednou
z úspešných metód na vytvorenie C-C väzby.

Materiál a metódy
Všetky použité chemikálie boli komerčne dostupné (Aldrich, Fluka, Lachema) a pred
použitím nebolo potrebné ich prečisťovať. Pri stĺpcovej chromatografii bol použitý Silikagel
vyrobený

firmou

PROLABO.

Reakcie

arylborónových

kyselín

s α,β-nenasýtenými

karbonylovými zlúčeninami boli uskutočnené v mikrovlnnom reaktore INITIATORBIOTAGE pri teplote 170 °C počas 10 minút(uzavretý systém). 1H NMR a 13C NMR spektrá
boli merané pri 300 MHz na Varian Gemini spektrometri v CDCl3 s 1, 1, 2, 2 –
tetrachlóretánom ako vnútorným štandardom. Enantiomérny nadbytok bol meraný prístrojom
na HPLC chromatografiu: kolóna - CHIRALCEL OD-H, hexán/izopropanol (98/2), prietok 0, 8 ml/min., λ = 208 nm. Priebeh reakcií a čistota látok bola kontrolovaná pomocou TLC
(Silufol, vizualizácia UV 254 nm alebo parami I2). Všetky reakcie boli uskutočnené
v argónovej alebo dusíkovej atmosfére.

Výsledky a diskusia
Arylborónové kyseliny sú na rozdiel od ostatných organokovových zlúčenín ľahko
dostupné, šetrné voči životnému prostrediu a inertné vzhľadom na vzdušnú vlhkosť. Z týchto
dôvodov sa stávajú vhodnými východiskovými látkami pre štúdium rôznych reakcií a preto je
možné ich použiť aj pri 1,4-konjugovaných adíciách arylborónových kyselín na α,βnenasýtené karbonylové zlúčeniny, ktoré prebiehajú za katalýzy prechodného kovu (Rh a Pd).
V literatúre je možné, stretnúť sa s prácami, v ktorých je použitý ródiový aj paládiový
katalyzátor, avšak nie je použité mikrovlnné žiarenie. Cieľom našej práce bola snaha nájsť
reakčné podmienky 1,4 konjugovanej adície arylborónových kyselín na enóny, ktoré aj
v prostredí mikrovlnného žiarenia poskytujú, čo najlepšie výťažky produktov.
Na začiatku štúdia sme sa zamerali na výber vhodného katalytického systému
a reakčných podmienok. Dva najlepšie katalytické systémy pre reakciu fenylborónovej
kyseliny s 2-cyklohexén-1-ónom boli Pd(OAc)2/bpy a Pd2(dba)3.CHCl3/PPh3 v toluén/H2O
bez prítomnosti bázy v podmienkach mikrovlného žiarenia. Po 20 minútovom ožarovaní
v mikrovlnnom reaktore pri teplote 100°C sme získali 32 % výťažok produktu 3fenylcyklohexán-1-ónu v prípade katalytického systému Pd(OAc)2/bpy a pri použití Pd2(dba)3

. CHCl33/PPh3 sme dosiahli 47 % výťažok produktu. Pri použití ďalších prekurzorov paládia
sme nezískali žiadny produkt alebo sa vyskytoval iba v stopových množstvách (Schéma 1,
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Tab. 1).

Schéma 1: Adícia kyseliny fenylborónovej na 2-cyklohexén-1-ón.
Tab. 1: Výber vhodného katalytického systému a reakčných podmienok pre adíciu 2cyklohexén-1-ónu na fenylborónovú kyselinu v podmienkach mikrovlnného žiarenia.
Exp. č.

Katalyzátor

Ligand

Báza

Výťažok

Poznámka

(%)a

a

1

Pd(OAc)2

bpy

-

0

10 min

2

Pd(OAc)2

bpy

-

32

20 min.

3

Pd(OAc)2

bpy

-

32

30 min.

4

Pd(OAc)2

bpy

Cs2CO3

10

HOAc

5

Pd(OAc)2

PPh3

-

0

30 min.

6

Pd(OAc)2

PPh3

KF

stopy

HOAc

7

Pd(PPh3)4

PPh3

-

0

30 min.

8

Pd(PPh3)4

PPh3

KF

0

10 min.

9

Pd2(dba)3 . CHCl

PPh3

-

47

30 min.

izolované výťažky
Úspešné katalytické systémy Pd(OAc)2/bpy a Pd2(dba)3 . CHCl33/PPh3 sme v ďalšom

kroku použili na optimalizáciu reakčných podmienok fenylborónovej kyseliny s 2cyklohexén-1-ónom v podmienkach mikrovlnného žiarenia. Najvyšší izolovaný výťažok 3fenylcyklohexán-1-ónu sa dosiahol pri použití KF ako bázy, kde sme získali 74 % po 10
minutách ožarovania v mikrovlnnom reaktore pri 170 °C (Schéma 2, Tab. 2).

Schéma 2: Adícia kyseliny fenylborónovej na 2-cyklohexén-1-ón.
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Tab. 2: Optimalizácia reakčných podmienok 1, 4 adície fenylborónovej kyseliny na 2cyklohexén-1-ón v podmienkach mikrovlnného žiarenia s vybranými katalyzátormi.
Exp .č.

Katalyzátor

Ligand

Báza

Výťažok

Poznámka

a

(%)
1

Pd(OAc)2

bpy

-

55

THF/H2O/HO
Ac

2

Pd(OAc)2

bpy

K3PO4

73

3

Pd(OAc)2

bpy

KF

74

4

Pd(OAc)2

bpy

KF

17

5

Pd2(dba)3.CHCl3

PPh3

K3PO4

58

6

Pd2(dba)3.CHCl3

PPh3

KF

40

a

bez MWI

bez HOAc

izolované výťažky

Po optimalizácii reakčných podmienok sme sa sústredili na štúdium vplyvu veľkosti
cyklického systému α,β-nenasýtených zlúčenín, ktoré sme použili ako substrát pri
reakciách rôznych arylborónových kyselín a taktiež na štúdium elektrónového vplyvu
substituentov rôznych arylborónových kyselín. Reakcie prebiehali v prítomnosti katalytického
systému Pd(OAc)2/bpy, KF ako bázy v prostredí HOAc/Toluén/H2O pri teplote 170 °C počas
10 minút v mikrovlnnom reaktore (Schéma 3, Tab. 3).
O

O
B(OH)2

Pd(OAc)2 / bpy/KF

+
n = 1, 2, 3

Toluén/H2O/HOAc,
10 min., MWI

R

n = 1, 2, 3
R

Schéma 3: Adícia arylborónových kyselín na α,β-nenasýtené karbonylové zlúčeniny.
Tab. 3: Vplyv substituentov arylborónových kyselín pri 1, 4 adícii s α,β-nenasýtenými
karbonylovými zlúčeninami.
Exp. č.

R-

n

Výťažok (%)a

1

H

1

71

b

H

2

74

2
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3c

H

3

34

4

4-Cl

1

73

5

4-Cl

2

83

6

4-Cl

3

39

7

1-naftyl

1

14

Tab. 3: Vplyv substituentov arylborónových kyselín pri 1, 4 adícii s α,β-nenasýtenými
karbonylovými zlúčeninami (pokračovanie).
8
1-naftyl
2
16
9

1-naftyl

3

18

10

4-fluór

2

48

11

4-CF3

1

44

12

4-CF3

2

57

13

4-OCH3

2

stopy

14

3-Cl

1

62

3-Cl

2

15
a

b

71
c

izolované výťažky, olejový kúpeľ – 18 % výťažok, rozp. Dioxán – 19 %

výťažok
Najvyššie výťažky boli dosiahnuté v prípade použitia 4-chlór-fenylborónovej kyseliny
pri reakcii s 2-cyklohexén-1-ónom (83 %) a taktiež pri reakcii s 2-cyklopentén-1-ónom (73
%). Pri použití fenylborónovej kyseliny sa najvyšší výťažok dosiahol s 2-cyklohexén-1-ónom
(74 %) a o niečo nižší výťažok sa dosiahol pri reakcii s 2-cyklopentén-1-ónom (71%).
Kedže čím ďalej je väčší trend uskutočňovania enantioselektívnych reakcií aj
v mikrovlnnom žiarení, v ďalšom kroku sme sa rozhodli vyskúšať vplyv chirálneho ligandu
na priebeh 1,4-adície fenylborónovej kyseliny na 2-cyklohexén-1-ón. Výsledky ukázali, že aj
v mikrovlnnom žiarení je možné uskutočnovať enantioselektívne adície, avšak bolo by
potrebné nájsť optimálne podmienky pre enantioselektívny priebeh 1,4-adície fenylborónovej
kyseliny na 2-cyklohexén-1-ón, čo môže byť predmetom ďalšieho skúmania.

Tab. 16: Vplyv chirálneho ligandu na priebeh 1,4-adície fenylborónovej kyseliny na 2cyklohexán-1-ón.
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Ligand 1

Ligand 2

Ligand

Výťažok (%)a

ee (%)b

1

Ligand 1

12

52

2

Ligand 2

21

19

Exp. č.

a

izolované výťažky, b merané HPLC chromatografiou

Najlepším substrátom pre 1,4-konjugovanú adíciu arylborónových kyselín s α,βnenasýtenými karbonylovými zlúčeninami je 2-cyklohexén-1-ón, pričom najvyšší výťažok
sme

dosiahli

pri

reakcii

s 4-chlór-fenylborónovou

kyselinou

(83

%)

a s 3-

chlórfenylborónovou kyselinou (71 %). Spomínané arylborónové kyseliny s 2-cyklopentén-1ónom poskytli tiež dobré výťažky (73%, 62%).

Záver
Podarilo sa nám nájsť vhodný katalytický systém pre 1,4-konjugovanú adíciu
arylborónových kyselín v prostredí mikrovlnného žiarenia a taktiež sme dosiahli zaujímavé
výsledky pri sérii experimentov rôznych arylborónových kyselín a cyklických substrátov.
Uskutočnili sme taktiež 1,4-konjugovanú adíciu fenylborónovej kyseliny na 2cyklohexén-1-ón v prítomnosti rôznych chirálnych ligandov, avšak výsledky neboli až
také uspokojivé.
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Enantioselektívna adícia Grignardových činidiel s následnou adíciou na imín
katalyzovaná ferocénovými ligandami
Filip Bilčík, Radovan Šebesta
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, bilcik@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Konjugovaná adícia patrí k veľmi užitočným metódam tvorby nových C-C väzieb.
Adičné reakcie boli použité v kľúčovom kroku syntéz množstva biologicky aktívnych látok
ako (R)-Muscone, Erogorgiaene a iných a ich univerzálnosť spočíva hlavne v rôznorodosti
nukleofilov a elektrofilov, ktoré môžu byť použité.[1, 2, 3, 4]
Prvé pokusy o Cu-katalyzovanú stereoselektívnu konjugovanú adíciu boli uskutočnené
na chirálnych substrátoch alebo s použitím pomocnej stereogénnej skupiny. Napríklad,
vysokú enantioselektivitu dosiahli autori pri adícii organohorečnatých zlúčenín na substrát
modifikovaný (-)-efedrínom (Sch. 1).[5]
O

R

H
R

N

Me

HO

N

R'MgBr
Mg

Br

R' H

N

H

H 2 SO 4
CH 3COOH
H

R' H
O

H

Ph

N

H

Me
H

O
Mg
O

H

Ph

Me

O
HO

R

Mg

H

R

Me

Br O

R'

Ph

H

Ph

R

OH

R' H O
R=Me R'=Et 58%, 98% e.e.
R=Ph R'=Et 47%, 98% e.e.
R=n-Bu R'=Et 61%, 99% e.e.

Sch. 1: Stereoselektívna Michael-ova adícia Grignardových činidiel na α,β-nenasýtené
karbamidy odvodené od (-)-efedrínu.
Enolát vznikajúci 1,4-adíciou organokovového činidla na α,β-nenasýtený ketón možno
in situ zachytiť reakciou s elektrofilom. Ideálne je, keď sa konfigurácia vznikajúcich
stereogénnych centrier dá kontrolovať. Produktmi týchto reakcií sú často veľmi užitočné
stavebné bloky pre syntézu prírodných alebo farmaceutických zlúčenín. V tejto oblasti bola
pilotná práca uskutočnená Feringom a spol. v roku 1997 v ktorej publikoval katalytickú
asymetrickú tandemovú 1,4-adíciu - aldolovú reakciu.[3, 6, 7]
Našim cieľom bolo uskutočniť a zoptimalizovať Cu-katalyzovanú Michael-Mannichovu reakciu MeMgBr a N-toluénsulfonylimínu na cyklohex-2-enón s použitím ferocénových
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ligandov

a so zoptimalizovanými

uskutočniť

podmienkami

reakciu

aj

s ďalšími

Grignardovými činidlami.

Materiál a metódy
1

H-NMR a 13C-NMR spektrá boli merané na prístroji Varian Mercury+ pri frekvencii

300 MHz pre 1H a 75 MHz pre 13C. Ako vnútorný štandard sa použil TMS. Ako rozpúšťadlo
sa použil CDCl3. TLC sa uskutočnilo na SiO2 platničkách a látky boli detegované pomocou
anisaldehydového činidla. 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 a 13C NMR spektier s pôvodnou
1

literatúrou, všetky nové zlúčeniny boli identifikované pomocou

H-NMR,

13

C-NMR

a elementárnou analýzou.

Všeobecný postup pre tandemovú reakciu: Ligand (0,0225 mmol) a [Cu] komplex
(0,01875 mmol) boli rozpustené v tBuOMe (3,75 ml) a výsledná zmes sa miešala 30 min pri
r.t. Reakčná zmes sa ochladila na -60°C a cyklohex-2-enón (36mg, 0,375 mmol) sa pridal do
reakčnej zmesi, ktorá sa miešala ďalších 10 min pri -60°C. Potom sa do reakčnej zmesi počas
5 min pridalo Grignardovo činidlo (0,5625 mmol) a výsledná zmes sa miešala ešte 2 h pri 60°C. Nakoniec sa do reakčnej zmesi pridal imín rozpustený v mTHF (2,5 ml) a reakčná zmes
sa nechala pomaly vystúpiť na r.t. cez noc. Reakcia bola ukončená prídavkom NH4Cl
a extrahovaná do Et2O. Kombinované organické extrakty boli zakoncentrované a surový
produkt bol čistený stĺpcovou chromatografiou (SiO2; hexán/EtOAc/CH2Cl2 = 83:14:3) a Bu,
iBu a Hex produkty ešte dočistené na SiO2 (CH2Cl2 + 0,5% MeOH). Enantiomérny nadbytok
bol stanovený na HPLC s chirálnou stacionárnou fázou Chiralpak OD-H (hexán/iPrOH = 9:1;
0,6 ml.min–1, 211(230) nm).

O

RMgBr, Cat.

O

1) Ts

R
A

O
N

2) NH4 Cl

B

Ph

H

NHTs
H
R

Ph

(R,R,S)-C

O
+

H

NHTs
H
R

Ph

(R,R,R)-C

Sch. 2: Enantioselektívna adícia Grignardových činidiel s následnou adíciou na imín
katalyzovaná ferocénovými ligandami.

770

Výsledky a diskusia
Feringa opísal enantioselektívnu adíciu Grignardových činidiel na cyklické enóny
katalyzovanú Cu-komplexami s ferocénovými ligandami. Najvyššiu enantioselektivitu (96%
ee) dosiahli s ligandom Taniaphos (L1).[8] Za rovnakých reakčných podmienok sme
otestovali rôzne ferocénové ligady (L1-10) s metylmagnézium bromidom v Et2O. Reakciou
MeMgBr s cyklohex-2-enónom vznikal enolát B, ktorý po pridaní imímu zreagoval na
žiadaný produkt C (R=Me). Vo všetkých prípadoch vznikali iba dva z ôsmych možných
diastereoizomérov. Pri použití ligandov L2-10 vznikal produkt v nízkom až priemernom
výťažku, avšak s e.e. iba do 30%. Produkt vznikal s najvyšším e.e. aj v najvyššom výťažku pri
použití ligandu L1 (Tab. 1 - riadok 1).

Tab. 1: Enantioselektívna adícia MeMgBr s následnou adíciou na imín katalyzovaná
ferocénovými ligandami.
Ligand

Výťažok (%)a
(R,R,S)-C/(R,R,R)-C

ee (%)b
(R,R,S)-C/(R,R,R)-C

1

L1

32/28

90/94

2

L2

29/7

1(-)/1(+)

3

L3

28/24

10(-)/21(+)

4

L4

20/9

11(-)/12(-)d

5

L5

23/5

4(-)/9(-)d

6

L6

28/3

2(-)/1(-)

7

L7

30/5

1(+)/7(-)

8

L8

24/6

0/10(-)

9

L9

40/13

28(-)/30(-)

10

L10

34/7

0/3(-)

a

Izolované výťažky. bStanovené na HPLC s chirálnou stacionárnou fázou. Výťažky a e.e. sú
priemerom
z dvoch
experimentov.
Reakčné
podmienky:
1/Ntoluénsulfonylimín/MeMgBr/CuBr.Me2S/Ligand = 1: 1,25: 1,15: 0,05: 0,06; c=0,15M v Et2O.
PR2
Fe

NMe2
R 1 2P

PR 22
Fe
Me

R2 P

L1 , R=Ph
L2 , R=Cy

Ar2 P

NMe2
Fe

Ph

Ph
Me 2N

2
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PR 2
Fe
Me

PAr2

L7 , R=Ph
L3, R =Ph, R =tBu
L8 , R=4-MeO-3,5-diMe-C 6H 2
L4, R 1 =Ph, R2 =Cy
L5, R 1 =Ph, R2 =3,5-diMe2 C 6H 3
L6, R 1 =R 2=Cy
1

PPh2

L9 , R=Ph
L10, R=3,5-(CF3) 2C 6H 3

Obr.1: Ferocénové ligandy použité v enantioselektívnej adícii Grignardových činidiel
s následnou adíciou na N-toluénsulfonylimín.
S najlepším ligandom a s MeMgBr ako Grignardovým činidlom sme urobili
optimalizáciu rekčných podmienok. Vhodné rozpúšťadlo pre adíciu Grignardovho činidla sa
ukázal byť éter, v ktorom však nebol rozpustný imín, na ktorého rozpustenie sme použili
THF. Ak sa použil THF aj v adícii, výrazne klesol ako výťažok, tak aj enantioselektivita
(Tab. 2 – riadky 3,4). Ak sa pridal imín zároveň s cyklohex-2-enónom, ako hlavný produkt
vznikal racemický produkt adície MeMgBr na imín (44%, Tab. 2 – riadok 6). Použitím CuCl
ako zdroja medi a tBuOMe/mTHF (2-metyltetrahydrofurán) ako rozpúšťadiel sa nám podarilo
zvýšiť výťažok až na 59% s e.e. 94% pre oba diastereoizoméry (Tab. 2 – riadok 9).

Tab. 2: Optimalizácia reakčných podmienok pre adíciu MeMgBr.
Výťažok (%)a
ee (%)b
(R,R,S)-C/(R,R,R)-C (R,R,S)-C/(R,R,R)-C

[Cu]

Rozpúšťadlo

1

CuBr.SMe2

Et2Oc/THF

32/8

31/29

2

CuBr.SMe2

Et2Oc/mTHF

15/10

53/56c

3

CuBr.SMe2

Et2Od/THF

30/21

90/90

4

CuBr.SMe2

mTHFd/mTHF

17/10

12/14c

5

CuBr.SMe2

Et2Od/mTHF

33/27

90/89c

6

CuBr.SMe2

Et2Oc

12/12

80/82

7

CuBr.SMe2

tBuOMed/mTHF

24/14

92/93c

8

CuCl

Et2Od/mTHF

29/19

82/84c

9

CuCl

tBuOMed/mTHF

33/26

94/94c

10

CuTC

tBuOMed/mTHF

14/14

93/93

11

Cu(OTf)2

tBuOMed/mTHF

13/10

59/70

a

Izolované výťažky. bStanovené na HPLC s chirálnou stacionárnou fázou. Výťažky a e.e. sú
priemerom z dvoch experimentov. cPočiatočná koncentrácia: c=0,15M. dPočiatočná
koncentrácia: c=0,08M.
S najlepšími podmienkami sme uskutočnili reakciu aj s ďalšími Grignardovými

činidlami. Vysoké výťažky a enatioselektivita do 94% e.e. sa dosiahli s použitím nasýtených
lineárnych činidiel EtMgBr a HexMgBr (Tab. 3 – riadky 1,5). Ak sa namiesto bromidu použil
chlorid, ako výťažky, tak aj enantioselektivita výrazne poklesli (Tab. 3 – riadky 2,3). Reakcia
s rozvetveným iBuMgBr viedla k vzniku iba 17% produktu s nízkym e.e., pričom po reakcii
sa izoloval aj nezreagovaný imín. V tomto prípade zjavne stérické dôvody blokovali reakciu
772

vzniknutého enolátu B s imínom (Tab. 3 – riadok 4). Pri reakcii cyklohen-2-enónu s PhMgBr
vznikali iba stopy produktu, čo bolo zrejme spôsobené rýchlejšou 1,2-adíciou za vzniku 1fenylcyklohex-2-enolu (izolovaný z reakčnej zmesi) ako transmetaláciou [Cu] komplexu. Keď
sa totiž použil [Cu] komplex v ekvivalentnom množstve, vznikal prevažne žiadaný produkt
tandemovej reakcie. Nakoniec reakciou s nenasýteným AllylMgBr vznikal iba produkt
redukcie dvojitej C=N väzby imínu (Tab. 3 – riadky 6,7).

Tab. 3: Reakcia ketónu A s N-toluénsulfonylimínom a rôznymi Grignardovými činidlami.
RMgX

Výťažok (%)a

ee (%)

1

EtMgBr

30/17

90/94

2

EtMgCl

18/7

71/67

3

BuMgCl

9/5

52/-

4

iBuMgBr

13/4

26/-

5

HexMgBr

32/17

91/94

6

AllylMgBr

-/-

-/-

7

PhMgBr

-/-

-/-

a

Izolované výťažky 2 hlavných diastereoizomérov C. Výťažky a e.e. sú priemerom z dvoch
experimentov.

Obr. 2: Röntgenová štruktúrna analýza produktu (R,R,R)-C (R=Me).
Záver
Vyvinuli sme enantioselektívnu adíciu Grignardových činidiel s následnou reakciu s
imínom. Enoláty vznikajúce adíciou organomagnézium halogénov na cyklohex-2-enón sú
zachytávané N-toluénsulfonylimínom za vzniku dvoch separovateľných diastereoizomérov (z
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ôsmych možných) s vysokou enantioselektivitou (94% e.e.) V súčasnosti sa v našej
výskumnej skupine pracuje na reakciách s inými cyklickými enónmy a rôznymi imínmy.
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Ferocénové kombinované fosfánové ligandy v asymetrickej katalýze
Jana Csizmadiová, Mária Mečiarová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, csizmadiovaj@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Asymetrická katalýza je nástrojom transformácie prochirálnych substrátov na enantioalebo diastereomérne obohatené produkty. Mnoho priemyselných procesov, ako je napríklad
výroba liečiv, agrochemikálií, kozmetických prípravkov, špeciálnych chemikálií smeruje
k produkcií enantiomérne čistých produktov. Z ekonomických dôvodov je zaujímavé
znižovať množstvo chirálnych katalyzátorov a pomocných činidiel, prípadne mať možnosť
opakovane ich používať, pričom sa zachovávajú výťažky aj selektivita reakcií [1].
Vo väčšine chirálnych ligandov použitých v asymetrickej katalýze sú donorom
elektrónov voľné elektrónové páry heteroatómov (dusík, alebo fosfor). Chirálne fosfánové
a fosforamidové ligandy zabezpečujú vysokú enantioselektivitu v rôznych katalytických
reakciách. Aj napriek tomuto faktu je stále potrebná syntéza nových ligandov, ktoré by zvýšili
selektivitu reakcie, alebo by boli vhodné na katalýzu menej reaktívnych substrátov. Preto sa
v poslednom období venuje stále väčšia pozornosť štúdiu chirálnych diénových a fosfánolefínových ligandov [2]. Cieľom tohto projektu je prispieť k vývoju nových fosfánolefínových ligandov na báze [5]ferocenofánov a študovať ich účinnosť na vybraných
reakciách.
Aplikácia fosfán-olefínových hybridných ligandov odhaľuje novú sľubnú triedu
ligandov. Pozitívne efekty rôznych typov 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 1) [3].
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dobré chirálne
prostredie

R

R
P

P
R

vysoká koord.
schopnosť

R

M

vysoká koordinačná schopnosť

Fe

PPh 2

testovací ligand

Obr. 1: Pozitívne efekty hybridných fosfán-olefínových ligandov.

V oblasti asymetrickej katalýzy je známych niekoľko veľmi úspešných chirálnych
fosfán-olefínových ligandov (obrázok 2) [4,5,6,7]. Tieto ligandy poskytli pri rôznych kovomkatalyzovaných reakciách produkty s vysokou enantioselektivitou.
PPh2
PPh2

Ph
P Ph

O

Fe

PPh 2
Ph

L*1

L*3

L*2

L*4

Obr. 2: Chirálne fosfán-olefínové ligandy.

Ligandy L*1 až L*4 boli použité v Ir-katalyzovaných hydrogenačných reakciách
(schéma 1) a v Rh-katalyzovaných konjugovaných adíciach (schéma 2).

Schéma 1: Ir–katalyzovaná hydrogenačná reakcia.
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Schéma 2: Rh-katalyzované konjugované adície.

Enantiomérne čisté diarylamíny sú dôležité intermediáty na syntézu biologicky
aktívnych zmesí (napr. antihistaminiká, antireumatiká, antidepresíva atď.).
Na prípravu sa používa adícia arylu na aldimíny a to v prítomnosti chirálneho
ródiového komplexu. Hayashi [8] v roku 2004 použil bicyklo[2.2.2]oktadiény, ako ligandy
v asymetrickej adičnej reakcii medzi N-tozylarylimínmi a arylboroxínmi. Použitím 4chlórfenylboroxínu na N-tozylfenylimín sa získal amín vo výbornom výťažku 99%
a s excelentným ee 99% (schéma 3). Vo všeobecnosti všetky ródiové komplexy s diénovými
ligandami poskytli vyššiu aktivitu ako príslušné fosfínové ligandy.

Schéma 3: Rh–katalyzovaná adícia arylboroxínu na N-tozylarylimíny.
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Materiál a metódy
Na stĺpcovú chromatografiu sa používal silikagél 65/40 (Merck) a teploty topenia sa
stanovili na Koflerovom aparáte Bodotávok Electrothermal IA-9200. 1H,

13

C a

31

P NMR

spektrá vzoriek boli namerané na prístroji Varian Gemini 2000 s pracovnou frekvenciou 300
MHz (1H), 75 MHz (13C) a 121 MHz (31P). Ako vnútorný štandard bol použitý tetrametylsilán
(TMS) a rozpúšťadlo CDCl3. 1H NMR spektrá, NOESY a HSQC sa namerali na prístroji
Varian Inova s pracovnou frekvenciou 600 MHz. Enantiomérna čistota bola stanovovaná
metódou HPLC s kolónou Daicel Chiralpac AD-H a OD-H s UV detektorom (254 nm a 230
nm).

Výsledky a diskusia

Schéma 4: Syntéza fosfán-olefínového ligandu.
Pri príprave fosfán-olefínového ligandu (schéma 4) sa najprv uskutočnila redukcia
[5]ferocenofán-1,5-diónu na [5]ferocenofán, ktorá prebehla so 71% výťažkom. Druhým

778

krokom je oxidácia [5]ferocenofánu na [5]ferocenofán-1-ón, ktorý je východiskovou látkou
pre prípravu chirálneho alkoholu. Reakcia prebehla s 86% výťažkom. [5]ferocenofán-1-ol sa
pripravil asymetrickou redukciou z príslušného prochirálneho ketónu s použitím chirálneho
katalyzátora. Boránová redukcia s (S)-CBS katalyzátorom poskytla 81% výťažok a 99% ee.
Chirálny [5]ferocenofán-1-ol sa acetyloval s acetanhydridom za vzniku [5]ferocenofán-1-yl
acetátu v 95% výťažku. 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. Reakcia prebehla s 94% výťažkom. N,N-dimetyl[5]ferocenofán-1amín bol podrobený orto-lítiácií s BuLi a následne s Ph2P(O)Cl. Výťažok reakcie sa
pohyboval v rozmedzí 43% - 48%. Ďalším krokom je eliminácia dimetylamino skupiny
s metyljodidom

v acetóne

so 63%

výťažkom.

Posledným

krokom

je

redukcia

difenylfosfínoxidu s HSiCl3 a s Et3N v toluéne. Reakcia sa vystavila pôsobeniu mikrovlnného
aj ultrazvukového žiarenia a príslušný ligand sa získal v 55% výťažku.
Fosfán-olefínový ligand sa testoval v ródiom katalyzovanej asymetrickej arylácií
arylborónových kyselín na N-tozylarylimíny a v paládiom katalyzovanej asymetrickej
alylovej alkylácii.

Schéma 3: Rh - katalyzovaná asymetrická arylácia arylborónových kyselín.
Tab. 1: Výsledky Rh-katalyzovanej arylácii arylborónových kyselín.

[Rh(COD)2Cl]

rozpúšťad
lo
1,4-

KOH(0,2

2

dioxán

ekv.)/H20

[Rh(COD)2Cl]

1,4-

KOH(0,2

2

dioxán

ekv.)/H20

Rh(acac)(C2H4

1,4-

KOH(0,2

)2

dioxán

ekv.)/H20

[Rh(COD)2Cl]

toluén/H2

KF (4 ekv.)

[Rh]

aditívum

teplota
[°C]
60

čas
[h]
6

výťažok
[%]
10

60

1(M

41

17

ee [%]
3

W)
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60

6

-

-

35

20

21

8

2

O

Rh(acac)(C2H4

toluén/H2

)2

O

KF (4 ekv.)

35

48

10

21

Schéma 4: Pd-katalyzovaná alylová substitúcia.
Tab. 1: Výsledky Pd-katalyzovanej alylovej substitúcii.
[Pd]

rozpúšťadlo

čas [h]

výťažok [%]

ee [%]

[Pd(alyl)Cl]2

CH2Cl2

24

60

22

[Pd(alyl)Cl]2

toluén

24

62

30

Pd2dba3.CHCl3

CH2Cl2

24

12

16

Záver
Počas práce sa pripravil nový fosfán-olefínový ligand, ktorý sa testoval v ródiom
katalyzovanej asymetrickej arylácií arylborónových kyselín na N-tozylarylimíny a v paládiom
katalyzovanej asymetrickej alylovej alkylácii. Tento ligand sa bude aj naďalej testovať
v rôznych asymetrických reakciách.
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Ab initio study of spectroscopic properties of bimetalic molecules MeB
(where Me=Li, Na, K, Br, Cs, Fr) using CCSD(T) and MRCI methods
Martina Čukovičová, Ivan Černušák
Comenius University, Faculty of natural sciences, Department of Physical and Theoretical
Chemistry, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia, cukovicova@hotmail.com

Introduction and motivation
One may actually wonder why we have focused on properties of diatomic molecules
when there is no longer a problem to describe a much larger systems using various procedures
of theoretical chemistry. One of the reasons which inspired us the most is that molecules
building materials that contain boron exhibit in many cases interesting properties. This is a
matter of electron deficient character of boron atom. An example such materials are boron
rich solids. Their physical properties such as high melting point, high stiffness and low
density made them attractive candidates for technical application. They are able to work under
extreme conditions because of their resistance to high temperature, pressure and chemically
reactive enviroment. These properties are tunable through adjustment of presented metals.
Ability to improve, select or combine unique properties of those materials requires intimate
knowledge of their structure.
“...boron-rich metal borides have interesting chemical, mechanical, and electronic
properties, the lack of well defined binary compounds in the system alkali metal/boron is
unfortunate.” [1].
For our study we have chosen a series of diatomic molecules MeB (where Me = Li, Na, K,
Rb, Cs, Fr). These molecules present experimentally unknown species, hence we were
motivated to predict theoretically potential energy curves, equilibrium bond lengths, harmonic
frequencies, constants of anharmonicity, dipole moments and dissociation energies for the
ground and low-lying excited states using high level ab initio techniques.
Based on previous state averaged MRCI calculations in ANO-S basis set of NaB and
KB molecules, we have focused on four lowest-lying electronic states, ground state 3Π and
excited states 1Σ+, 1Π and 3Σ+. All four states dissociate to the atoms in ground states
2P1/2(B) and 2S1/2(Me). 3Π, 1Σ+, 1Π and 3Σ+ electronic states we investigated employing
CCSD(T) method using relativistic ANO-RCC basis set. Our calculations include scalar
relativistic effects via the second order one-component (spin-free) Douglas-Kroll-Hess
Hamiltonian. Relativistic effects become remarkable in the case of heavy atoms, hence
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properties of CsB and FrB molecules may differ from trend of properties in row from LiB to
FrB.

Methods
Potencial energy curves have been obtained using coupled cluster technique with single
and double

excitations with the ROHF reference (ROHF-CCSD), perturbative triples

(CCSD(T)) and inclusion of scalar relativistic effects (DK-CCSD(T)) in ANO-RCC basis set
[2,3]. As well as state averaged multireference configuration interaction MRCI calculations
[4-7] in ANO-S [8] basis set have been applied.
Spectroscopic properties of particular state were obtained from the analysis of the
potential energy curves using VIBROT [9] and DUNHAM [10] programs.

Results
Fig. 1a)
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Fig.1: Non-relativistic MR-CISD/ANO-S potential energy curves for the series of singlet and
triplet electronic states of a) NaB and b) KB
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Fig.2: DK-CCSD(T)/ANO-RCC potential energy curves of attractive ground state 3Π, 1Σ+
excited state and repulsive 3Σ+ excited state of MeB molecules.

Conclusions
We focused on four low-lying electronic states of MeB molecules, namely 3Π, 1Σ+, 1Π
and 3Σ+, which dissociate to the atoms in the ground states using DK-CCSD(T) method in
ANO-RCC basis set. Spectroscopic constants and electronic properties were obtained from
potencial energy curves of ground state 3Π and excited state 1Σ+. 1Π and 3Σ+ electronic states
are repulsive.
As expected equilibrium bond lengths increase from LiB to FrB for both 3Π and 1Σ+.
Trends in harmonic frequencies as well as constants of anharmonicity exhibit bigger effect of
(T) energy contribution in case of 1Σ+ electronic state than 3Π. Overall CCSD(T) values of
dipole moments and dipole polarizabilities show generally decreasing trend. Due to single
reference limitations of the CCSD(T) method, calculated values of constants of anharmonicity might significantly less accurate compared to harmonic frequencies. Similar to
harmonic frequencies and constants of anharmonicity effect of (T) energy contribution on
dipole moments and dipole polarizabilities is smaller in case of 3Π state.
3
2

Π→1Σ+ excitation energies of MeB have interesting mirror-like trend comparing to

S1/2→2P1/2 excitation energies of single metal atoms. LiB (resp. Li) and FrB (resp. Fr) stand

aside increasing (resp. decreasing) trend. It might be caused by absence of p-elec-trons of Li
compared to the rest of the series and relativistic effects in the case of Fr.
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Stanovenie organických kyselín v mozgomiešnom moku na elektroforetickom
„COLUMN-COUPLING“ čipe
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Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Oddelenie 1. neurologickej kliniky,
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava, Slovenská republika

Úvod a formulácia cieľa
Organické kyseliny v mozgomiešnom moku (CSF) sú potenciálnymi biomarkermi pre
rôzne neurologické ochorenia a metabolické poruchy. Napríklad, relatívne vysoká
koncentrácia kyseliny mliečnej v CSF bola popísaná u pacientov s bakteriálnou a fungicídnou
meningitidou, absenciou pyruvát dehydrogenázy a poruchami dýchacieho reťazca. Znížená
koncentrácia kyseliny citrónovej a súčasne kyseliny mliečnej bola zistená v CSF pacientov s
Hantigtonovou choreou (degeneratívna porucha centrálneho nervového systému). Zvýšená
koncentrácia kyselín 2- and 3- hydroxymaslovej a kyseliny glykolovej bola nameraná u
pacientov s diagnózou L-2-hydroxyglutárová acidúria [1]. Cieľom práce bolo súčasné
stanovenie kyseliny šťavelovej, citrónovej, glykolovej, mliečnej, 2- a 3- hydroxymaslovej v
CSF zónovou elektroforézou (ZE) na polymetylmetakrylátovom (PMMA) čipe so systémom
spájania separačných kanálikov (CC) a vodivostnou detekciou.

Materiál a metódy
CC čip pracujúci v jednokolónovom usporiadaní separačných kanálikov bol použitý na
ZE separácie organických kyselín monitorované vodivostným detektorom umiestneným v
druhom separačnom kanáliku. ZE-ZE separácie organických kyselín boli realizované na
identickom čipe pracujúcom v režime prepínania kolón/kanálikov (CS). Separácie boli
uskutočnené v nosnom elektrolyte s pH = 5.5 a bis-tris propánom (protiión), čo umožnilo
rozlíšenie šťavelanu od chloridu (typická makrozložka v CSF).

Výsledky a diskusia
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Relatívne veľký objem (900 nl) vzorky dávkovaný na CC čip spolu s využitím
zakoncentrovania vzorky elektrickým poľom a vodivostnou detekciou umožnilo získať limity
detekcie pre organické kyseliny v rozmedzí 8-220 µg/l, čo zodpovedá ich 0.1-2.1 µmol/l
koncentráciám. ZE separácie uskutočnené v hydrodynamicky uzatvorenom separačnom
systéme na CC čipe s potlačeným elektroosmotickým tokom prispeli k vysokej dlhodobej
opakovateľnosti (v priebehu 5 dní) migračných časov (RSD do 0.8 %) a plôch píkov analytov
(cca. 7 % RSD) v modelových a reálnych CSF vzorkách. CSF vzorky boli odoberané na 1.
Neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Vzorky boli
zriedené cca. 100-krát deionizovanou vodou a priamo analyzované bez ďalšej predúpravy. CC

čip pracujúci v CS režime efektívne vyriešil problém stanovenia šťavelanu pri veľkom
nadbytku chloridu v CSF (odstránením cca. 97-99 % makrozložky) (Obr. 1).
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Obr. 1: Elektroforeogramy zo ZE a ZE-ZE separácií organických kyselín v CSF.
Separácie boli uskutočnené v nosnom elektrolyte pri pH =5,5. Vzorka (č. 1) bola 50-krát
riedená. V prvom separačnom kanáliku bolo odvedených (a) 0 %, (b), 97 % (c) 99 % a (d)
99,5 % chloridov (hlavná makrozložka). Hnací prúd bol 30 µA v oboch separačných
kanálikoch. Imp = neidentifikovaná nečistota.
Za daných pracovných a separačných podmienok len analyticky významné látky boli
prenesené do druhého separačného kanálika a detegované vodivostným detektorom. 96-117 %
výťažnosti organických kyselín spolu s vysokou presnosťou stanovenia organických kyselín v
ZE, resp. ZE-ZE analýzach 8 neupravených CSF vzoriek na CC čipe (Tab. 1) poukazujú na
správnosť analytických výsledkov.
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Tab. 1: ZE a ZE-ZE stanovenia organických kyselín v CSF vzorkách.
Analyt

Vzorka č.

Parameter
1a

1b

2a

2b

50

50

100

25

4.5 ± 0.5

5.4 ± 0.4

4.5 ± 0.3

4.2 ± 0.2

-

-

99

-

66.2 ± 2.3

62.9 ± 1.6

134.7 ± 5.2

126.5 ± 9.2

-

-

99

-

10.8 ± 0.9

11.3 ± 0.6

-

-

-

-

117

-

90.8 ± 12.1

106.5 ± 0.6

212 ± 4.4

215.0 ± 1.9

-

-

102

-

2-Hydroxy- c ± SD (mg/l)

-

-

-

-

butyrát

-

-

112

-

3-Hydroxy- c ± SD (mg/l)

-

-

-

-

butyrát

-

-

99

-

Zf
Šťavelan

c ± SD (mg/l)
R (%)

Citrát

c ± SD (mg/l)
R (%)

Glykolát

c ± SD (mg/l)
R (%)

Laktát

c ± SD (mg/l)
R (%)

R (%)

R (%)

a

ZE and bZE-ZE stanovenia organických kyselín boli počítané z 4 paralelných meraní. Zf =
zieďovací
faktor,
SD = smerodajná odchýlka. R = výťažnosť. c = koncentrácia

Záver
Prezentované ZE a ZE-ZE analytické metódy použité na CC čipe s vodivostnou
detekciou umožňujú citlivé, reprodukovateľné a rýchle (okolo 400 s) stanovenia organických
kyselín v neupravených vzorkách CSF.
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Modelovanie dosky karbidu wolfrámu
Jozef Federič a Ivan Černušák
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej
chémie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika

Úvod a formulácia cieľa
Zámerom tohto projektu sú aplikácie metód počítačovej chémie na modelové štúdium
interakcií vysokoteplotnej plazmy so stenami fúzneho reaktora. Jednou z kľúčových otázok
pri vývoji experimentálneho fúzneho reaktora [1] je chemická erózia stien. Zámerom projektu
je doplniť chemickým modelovaním chýbajúce údaje z experimentov ASDEX a ITER.

Ďalšou z úloh sú interakcie medzi karbidom volfrámu [2, 3] a zložkami plazmy. Pomocou ab
initio výpočtov sa očakáva popis termodynamických procesov, na ktorých sa môžu podieľať
fragmenty WxCy zo stien reaktora a neutrálne i nabité klastre BexHyn+, CsxHyn+, ale aj
fragmenty CxHyn+, a ich deuterované/tríciové analógy. Pritom sú mimoriadne dôležité
dipólové

momenty

a polarizovateľnosti

a

elektrónová

štruktúra

WC,

ovplyvnená

relativistickými efektmi vrátane spin-orbitálnych. V súčasnosti chýba komplexná štúdia
spektrálnych a elektrických vlastností WC a jeho oligomérov. Náš príspevok spočíva vo
veľmi presných výpočtoch vlastností karbidu volfrámu a jeho interakcií s neutrálnymi a
nabitými klastrami pochádzajúcimi z plazmy.
Céziovo/vodíkové klastre, ktoré vznikajú pri produkcii rýchlych záporných iónov
potrebných v zahrievacej fáze nábehu tokamaku [4], môžu prenikať do okrajových oblastí
generovanej plazmy a nepriaznivo ovplyvňovať jej teplotný profil. Jedným z cieľov projektu
je študovanie ich vlastností, aby bolo možné poskytnúť experimentátorom dostatok informácií
o štruktúre a reaktivite týchto nežiaducich prímesí. Naším príspevkom budú presné výpočty
spektrálnych vlastností céziovo/vodíkových klastrov a ich možných interakcií so zložkami
plazmy. Ďalšou úlohou bude určiť najstabilnejšie štruktúry malých klastrov CsxHy a CsxHyn+
a počítačovo modelovať reakčné mechanizmy ich vzniku/zániku. Na základe týchto výpočtov
sa principiálne dajú navrhnúť opatrenia ich elimináciu.

Materiál a metódy
Pomocou programu na DFT molekulovú dynamiku CP2K bola modelovaná štruktúra
povrchu karbidu wolfrámu pri štandardných podmienkach. Ako model povrchu bola zvolená
doska karbidu wolfrámu hexagonálnej najtesnejšie usporiadanej štruktúry s troma vrstvami –
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dve vrstvy atómov wolfrámu a jedna vrstva uhlíka medzi nimi. Ako druhý model bola zvolená
doska s jednou vrstvou atómov uhlíka a wolfrámu viac. Obidva modely boli počítané pri
periodických hraničných podmienkach v smere osí xy.

Výsledky a diskusia

Obr. 1: Model simulovanej dosky karbidu wolfrámu. W – zelená, C – modrá.

Obr. 2: Oscilácie vzdialenosti medzi atómami wolfrámu vo vertikálnom smere – mriežková
konštanta a.
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Obr. 3: Oscilácie vzdialenosti medzi atómami wolfrámu v horizontálnom smere – mriežková
konštanta c.

Obr. 4: Rozšírený model simulovanej dosky karbidu wolfrámu o vrstvu atómov uhlíka a
wolfrámu. W – zelená, C – modrá.
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Obr. 5: Oscilácie vzdialenosti medzi atómami wolfrámu dosky č.2 vo vertikálnom smere –
mriežková konštanta a.

Obr. 6: Oscilácie vzdialenosti medzi atómami wolfrámu dosky č.2 v horizontálnom smere –
mriežková konštanta c.
Na obrázku č.1 je zobrazený model dosky karbidu wolfrámu. Počas simulácie ab initio
molekulárnou dynamikou dochádza k osciláciám atómov. Pri štruktúre karbidu wolfrámu sú
zaujímavé dve mriežkové konštanty – a,c. Mriežková konštanta a je vzdialenosť medzi dvoma
vrstvami atómov wolfrámu vo vertikálnom smere, mriežková konštanta c je vzdialenosť
medzi susednými atómami wolfrámu v horizontálnom smere. Oscilácie týchto vzdialeností sú
zobrazené na obrázkoch č. 2 a 3. Po určení priemernej hodnoty a štandardnej odchýlky
dostaneme pre mriežkovú konštantu a hodnotu a=2,9137 ± 0,071 Å a pre mriežkovú
konštantu c=2,7994 ± 0,052 Å. V porovnaní s experimentálnymi údajmi (a = 2,906 Å; c =
2,837 Å) dostaneme dobrú zhodu.
Na obrázku č.4 je zobrazený model dosky karbidu wolfrámu s jednou vrstvou
wolfrámu a jednou vrstvou uhlíka navyše. Na obrázkoch č. 5 a 6 sú zobrazené oscilácie
vzdialenosti medzi atómami wolfrámu vo vertikálnom resp. horizontálnom smere (mriežková
konštanta a resp. c). Po určení priemernej hodnoty dostaneme pre a=2.9049 ± 0.054 Å a
c=2.8458 ± 0.054 Å, čo je v lepšej zhode s experimentálnymi údajmi ako v prípade dosky č.1.

Záver
Pomocou metódy ab initio molekulárnej dynamiky programom CP2K boli simulované
dosky karbidu wolfrámu pri štandardných podmienkach. Výsledky pre mriežkové konštanty
a a c ukazujú, že daná metóda je vhodná na simulácie takýchto štruktúr. Tieto výsledky
dávajú možnosť simulovať dané dosky pri vysokých teplotách a v interakciách s klastrami
793

nabitých častí.
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Syntéza 3-metyl-2H-chromén-2-ónu
Lenka Floreková, Henrieta Stankovičová, Anton Gáplovský
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Úvod a formulácia cieľa
Deriváty s kumarínovým skeletom (2-oxo-2H-chromén) majú široké spektrum
využitia. 2H-Chromén-2-óny vynikajú ako pre svoje fluorescenčné vlastnosti vo viditeľnej
oblasti, ktoré závisia od povahy a polohy substituenta [1], tak pre ich využiteľnosť ako
prekurzory pre syntézu mnohých heterocyklických zlúčenín.
3-Metyl-2H-chromén-2-ón (3-metylkumarín) 1 patrí medzi dôležité prekurzory v
organickej syntéze. Je známych niekoľko metód prípravy substituovaných 3-metylkumarínov,
medzi ktoré patria napr. Baylis-Hillmanova reakcia O-benzylovaných salicylaldehydov [2],
tepelné transformácie α-aryloxymetylakrylových kyselín a ich derivátov, ktoré vedú k tvorbe
“énových” dimérov [3], regioselektívna nukleofilná adícia organolítnych, Grignardových
a hydridových činidiel na α-fenylsulfanyl-α,β-nenasýtené oxazolíny [4], ródiom katalyzovaná
cyklická karbonylácia 2-alkinylfenolov [5], Wittig-Hornerova reakcia β-hydroxyoxozlúčenín
a kyseliny fosfonopropánovej [6], modifikovaná Perkinova reakcia karboxylových kyselín
a salicylaldehydov [7]. Nevýhodou uvedených syntéz sú neuspokojivé výťažky, resp. potreba
viacstupňovej syntézy na prípravu 3-metyl-2H-chromén-2-ónu 1 [8].
Cieľom bolo pripraviť 3-metyl-2H-chromén-2-ón 1 v niekoľkogramových množstvách
z ľahko dostupných východiskových látok.

Materiál a metódy
1

H NMR spektrá boli namerané na spektrometri Varian Gemini 300 s pracovnou

frekvenciou 300MHz s tetrametylsilánom ako vnútorným štandardom. Všetky reakcie
vyžadujúce mikrovlnné žiarenie boli uskutočnené v mikrovlnnej rúre Prolabo Synthewave
402. Priebeh reakcií bol sledovaný pomocu TLC (silikagél, eluent etylacetát:hexán 3:1)
Syntéza: 3-Metyl-2H-chromén-2-ón 1 bol pripravený reakciou salicylaldehydu 2
(Metóda A), alebo jeho sodnej soli (Metóda B) 3, a anhydridu kyseliny propánovej
v prítomnosti K2CO3 (Metódy A, B, D) alebo pyridínu (Metóda C) ako katalyzátora za refluxu
(Metódy A, B, C) resp. podmienok mikrovlnného ožarovania (Metóda D) (Schéma 1).
Látkové množstvá použitých zlúčenín a reakčné časy sú uvedené v Tabuľke č.1.
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Metóda A reflux,18h, 55%
Metóda D MWO, 1h, 91%

(CH3CH2CO)2O
K2CO3

CHO

CHO
OH

NaOH
EtOH
89%

2

(CH3CH2CO)2O
K2CO3, reflux,16h,
ONa
56%
Metóda B

3

1

O

O

(CH3CH2CO)2O
pyridín, reflux, 9 h, 6%
Metóda C
O
O
O
4
Schéma 1 Príprava 3-metyl-2H-chromén-2-ónu

Tab.
1:
Vplyv zloženia reakčnej zmesi a reakčného času na výťažok 3-metyl-2H-chromén-2-ónu 1.
Reakcia

Pomer východiskových
zlúčenín

naldehyd nanhydrid Reakčný Metóda Výťažok
[mol]

[mol]

čas

aldehyd:anhydrid:katalyzátor
I

1 : 3 : 0.05

0.082

0.23

16 h

A

55

II

1 : 12 : 0.05

0.045

0.54

16 h

B

56

III

1 : 1 : 0.05

0.047

0.047

65 min

D

14

IV

1 : 1 : 0.05

0.288

0.288

70 min

D

62

V

1 : 1 : 0.03

0.192

0.192

70 min

D

51

VI

1 : 1.1 : 0.08

0.288

0.315

95 min

D

73

VII

1 : 1.6 : 0.05

0.047

0.076

65 min

D

91

VIII

1 : 0.76 : 0.13

0.029

0.022

65 min

D

5

IX

1 : 0.76 : 0.05

0.047

0.036

65 min

D

99

X

1 : 0.75 : 0.04

0.096

0.072

30 min

D

45

Výsledky a diskusia
3-Metyl-2H-chromén-2-ón bol pripravený modifikovanou Perkinovou reakciou
salicylaldehydu a anhydridu kyseliny propánovej za refluxu a za podmienok mikrovlnného
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žiarenia v prítomnosti bezvodého K2CO3 ako katalyzátora.
Syntéza za klasických podmienok:
Je známe [9], že na získanie produktu Perkinovej reakcie v uspokojivom výťažku je
potrebné použiť nadbytok anhydridu. Pri uskutočnení reakcie za klasických podmienok sme
použili veľký nadbytok anhydridu kyseliny propánovej (Tabuľka 1, Reakcia I, II). Nizky
výťažok 1 pravdepodobne zapríčinil vznik kyseliny E-fenylpropénovej, ktorá nepodlieha
cyklizácii na laktónový kruh.Nízky výťažok reakcie sa dosiahne aj v prípade, že sa reakcia
uskutoční s ekvimolárnymi nožstvami východiskových látok.
V literatúre sú opísané rôzne zlúčeniny, ktoré je možné použiť ako katalyzátory
Perkinovej reakcie [9]. Zistilo sa, že K2CO3 je vhodným katalyzátorom ako na prípravu 3substituovaných 2H-chromén-2-ónov [10], tak na prípravu 3-alkylkumarínov v iónových
kvapalinách [11]. Zistili sme, že je výhodným katalyzátorom aj na prípravu chromenónu 1.
Keď sa ako katalyzátor reakcie použil pyridín (Metóda C), nedochádzalo k vzniku chroménu

1, ale k vzniku 6H,12H-6,12-epoxidibenzo[bf][1,5]dioxocínu 4. Nepozorovali sme ani vznik
2-formylfenyl-propionátu v reakčnej zmesi. Vznik tohto esteru sme očakávali, keďže autori
[12] opísali jeho vznik reakciou salicylaldehydu 2 a anhydridu kyseliny propánovej
v prítomnosti pyridínu ako katalyzátora

Syntéza za podmienok mikrovlnného žiarenia:
Použitie mikrovlnného žiarenia na uskutočnenie kondenzačných reakcií, ktoré sa môžu
uskutočniť bez alebo v prítomnosti rozpúšťadla, je v literatúre známe. Mikrovlnné žiarenie
znižuje 60-80 násobne reakčný čas Perkinovej reakcie benzaldehydov s acetanhydridom
v prítomnosti céznych solí ako katalyzátorov, oproti reakcii uskutočnenej za klasických
podmienok (reflux) [13]. Výťažok nesubstituovaného 2H-chromén-2-ónu získaného týmto
spôsobom (48%) [13] je porovnateľný s výťažkom 3-metyl-2H-chromén-2-ónu 1
pripraveným metódou A (55%). V prípade málo reaktívnych anhydridov (anhydrid kyseliny
propánovej a pod.) Perkinova reakcia poskytuje nízke výťažky (11-14 %)[13].
Reakciou salicylaldehydu 2 s anhydridom kyseliny propánovej za prítomnosti
bezvodého K2CO3 ako katalyzátora uskutočnenou v podmienkach mikrovlnného žiarenia
(Metóda D) je možné pripraviť 3-metyl-2H-chromén-2-ón 1 vo vysokých výťažkoch
(Tabuľka 1, Rekacie IV, VI, VII, IX). Tento výťažok je vyšší v porovnaní s výťažkami
reakcií, ktoré boli uskutočnené za refluxu. Reakčný čas prípravy 3-metyl-2H-chromén-2-ónu
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1 za podmienok mikrovlnného žiarenia sa znížil 16-násobne, v porovnaní s klasickými
podmienkami.
Koncentrácia katalyzátora ovplyvňuje výťažok 3-metyl-2H-chromén-2-ónu 1.
Najvyššie výťažky chroménu 1 je možné dosiahnuť v prípade použitia 5% množstva
katalyzátora vzhľadom na množstvo salicylaldehydu 2. Použitie vyššieho množstva
katalyzátora (Tabuľka 1, Reakcia VI) zapríčiňuje spečenie reakčnej zmesi, izolácia čistého
chromenónu je náročná, v reakčnej zmesi zostáva veľa nezreagovaného salicylaldehydu 2
a výťažok reakcie je nízky. Použitie malého množstva katalyzátora (Tabuľka 1, Reakcia V) si
vyžaduje predĺženie reakčného času a zároveň vedie k zníženiu výťažku reakcie.
Na výťažok reakcie vplýva aj pomer východiskových látok. Sú navrhnuté dva
mechanizmy Perkinovej reakcie [14,15]. Prvý mechanizmus predpokladá vznik enolátu
z anhydridu, takže na reakciu je potrebný nadbytok anhydridu[14]. Výsledky reakcie ukázali,
že uspokojivé výťažky je možné dosiahnuť v prípade, že molárny pomer aldehydu
a anhydridu bude 1:1,6 (Tabuľka I, Reakcia VII). Toto zistenie je zhodné s výsledkom
syntézy kumarínu 1 za refluxu [16]. Druhý mechanizmus predpokladá tvorbu gemdikarboxylátu [15], kde použitie nadbytku aldehydu vedie k vyššiemu výťažku.
Uskutočnili sme reakciu s 25% nadbytkom salicylaldehydu a pripravili sme 3-metyl2H-chromén-2-ón 1 vo výťažku 98% (Tabuľka 1, Reakcia IX). Reakcia ekvimolárnych
množstiev reaktantov uskutočnená za podmienok mikrovlnného žiarenia poskytla vyššie
výťažky produktu (Tabuľka 1, Reakcia IV) ako reakcia uskutočnená s nadbytkom anhydridu
za klasických podmienok..

Záver
Reakciou salicylaldehydu 2 s anhydridom kyseliny propánovej v prítomnosti K2CO3
ako katalyzátora bol pripravený 3-metyl-2H-chromén-2-ón 1. Optimalizáciou reakčných
podmienok reakcie sa zistili vhodné podmienky, ktoré vedú k vysokým výťažkom 3-metyl2H-chromén-2-ónu 1. Výťažok reakcie (91-98%) závisí od pomeru východiskových zlúčenín.
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Deriváty benzotristiazolu - molekuly s potenciálnymi nelineárnooptickými vlastnosťami
tretieho poriadku
Andrea Fülöpová, Pavol Zahradník, Ivica Sigmundová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, fulopovaa@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti sa v našej výskumnej skupine na Katedre organickej chémie PRIF UK
zameriavame na syntézu kondenzovaných derivátov tiazolu, najmä na syntézu oktupolárnych
zlúčenín, ktoré vykazujú nelineárnooptické vlastnosti. Materiály vyrobené zo zlúčenín
s vysokou nelineárnooptickou aktivitou je možné využiť nielen ako elektrooptické prepínače
v oblasti telekomunikácií a spracovania optických informácií, ale široké uplatnenie
nachádzajú aj v neinvazívnej biomedicínskej diagnostike a terapii, napr. fotodynamická
terapia.
Navrhované štruktúry predstavujú úplne nový typ zlúčenín pre nelineárnooptické
aplikácie, kde by vhodná symetria mala zabezpečiť vysokú nelinearitu, termickú aj
fotochemickú stabilitu a potrebnú optickú transparentnosť.
Okrem štandardnej spektrálnej charakterizácie cieľových zlúčenín uskutočníme aj
röntgenoštruktúrnu analýzu. Naplánovaná je nielen syntéza cieľových zlúčenín ale aj
teoretické a experimentálne štúdium ich optických a optoelektrických vlastností, najmä druhej
a tretej hyperpolarizovateľnosti, sledovanie absorpčných a fluorescenčných charakteristík.

Materiál a metódy
Syntetizované zlúčeniny boli izolované postupmi bežne využívanými v laboratórnej
praxi – filtráciou, kryštalizáciou, stĺpcovou chromatografiou na silikagéli. Priebeh reakcií bol
sledovaný TLC (Silufol, vizualizácia UV 254 nm). Reakcie v prostredí mikrovlnného žiarenia
boli uskutočnené v mikrovlnnom reaktore Initiator BIOTAGE s max. výkonom 300W
umožňujúcom prácu za tlaku max. 2 MPa v sklenených mikrovlnných nádobách utesnených
septom. Teploty topenia boli namerané na Koflerovom aparáte Bodotávok Electrothermal IA9200 a neboli korigované. UV-VIS spektrá boli namerané pri laboratórnej teplote na prístroji
Hewlett-Packard Diode Array 8245 v metanole a chloroforme; hrúbka kyvety 1 cm. 1H a 13CNMR spektrá vzoriek boli namerané na prístroji Varian Gemini 2000 s pracovnou
frekvenciou 300 MHz (1H) a 75 MHz (13C); ako vnútorný štandard bol použitý
tetrametylsilán.
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Výsledky a diskusia
Všeobecne by sme molekuly s oktupolárnou symetriou mohli charakterizovať ako tie,
ktoré vo svojej molekule obsahujú viac ako dva dipolárne fragmenty. Schematické
znázornenie molekúl s dipolárnou, kvadrupolárnou a oktupolárnou symetriou je uvedené na

obr. 1. Taktiež sú tu uvedené príklady týchto symetrii na derivátoch benzénu.

Obr. 1: Schematické znázornenie dipólu, kvadrupólu a oktupólu a ich príklady na derivátoch
benzénu.
Oktupolárne molekuly, ktoré sa v súčasnosti skúmajú pre svoje nelineárnooptické
vlastnosti, sa podľa Quanyuan Hu [1] môžu na základe symetrie rozdeliť do dvoch skupín:
(i) dvojrozmerné (2D) oktupolárne molekuly s trojčetnou osou rotačnej symetrie;
(ii) trojrozmerné (3D) oktupolárne molekuly s približnou tetraédrickou symetriou
a so symetriou D3.
Iné rozdelenie je možné podľa centra ich molekuly, ktorým môžu byť:
(a) symetricky substituované šesťčlánkové aromatické zlúčeniny;
(b) tzv. analógy centrálnych atómov;
(c) symetricky substituované polycyklické aromatické zlúčeniny;
(d) komplexy kovov patriace do bodových grúp D3 a Td.
Niektoré deriváty 2,3,8-trimetylbistiazolo[4,5-e; 5,4-g]-1,3-benzotiazolu (ďalej len
nesymetrického

benzotristiazolu)

by

sme

mohli

zaradiť

do

skupiny

symetricky

substituovaných polycyklických aromatických zlúčenín. Elektrooptické charakteristiky
vybraných derivátov nesymetrického benzotristiazolu (obr. 2) boli študované použitím
kvantovochemických výpočtov a sú uvedené v tab. 1. Kompletná optimalizácia geometrie
zlúčenín bola uskutočnená semiempirickou metódou AM1 [2] v programovom balíku
AMPAC. Táto geometria slúžila ako vstup pre single SCF výpočet metódou PM3 [3].
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Obr. 2: Skúmané deriváty nesymetrického benzotristiazolu.
Tab. 1: Elektrooptické vlastnosti vybraných derivátov nesymetrického benzotristiazolu.
Zlúčenina

n

R

1a
1b
1c
1d
2a
2b
2c
2d

1
1
2
2
1
1
2
2

CH3
Ph
CH3
Ph
CH3
Ph
CH3
Ph

∆Hf

α × 10-24

β × 10-30

γ × 10-36

(kJ/mol)

esu

esu

esu

1053,69
1848,99
1230,06
2025,29
3318,22
4034,80
3435,39
4152,69

183,08
287,40
222,18
290,70
390,48
544,67
507,02
636,20

-23,32
-54,63
-12,22
143,75
15,20
-150,14
-192,61
-1410,70

1753,44
6022,86
3170,29
35990,52
-382,31
1637,44
1700,49
19554,37

Výsledky získané na základe výpočtov nemožno považovať za absolútne hodnoty,
možno len vyvodiť isté tendencie, ktoré by mali byť pozorovateľné aj pri nameraných
hodnotách. Pri prechode od neutrálnych molekúl (1a-d) ku katiónom (2a-d) dochádza
k nárastu hodnoty polarizovateľnosti α, ale k poklesu hodnôt druhej hyperpolarizovateľnosti

γ. Výmenou substituentov z dimetylamino na difenylamino a predĺžením konjugovaného
reťazca o jednu dvojitú väzbu dochádza k výraznému zvýšeniu hodnoty γ. Môže to byť
spôsobené lepšou konjugáciou v rámci molekuly.
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Keďže vyššie spomínané deriváty sa javia ako sľubní kandidáti na látky
s potenciálnymi nelineárnooptickými vlastnosťami tretieho poriadku, pristúpili sme aj k ich
syntéze. Pokúsili sme sa o prípravu derivátu 1a, ktorý vznikne kondenzačnou reakciou
východiskového 2,5,8-trimetylbenzotristiazolu s 4-dimetylaminobenzaldehydom (obr. 3).
V reakčnej zmesi sme pomocou tenkovrstvovej chromatografie identifikovali viacero
produktov, ktoré sme sa pokúsili rozdeliť stĺpcovou chromatografiou. Nezískali sme však
dostatočné množstvo žiadaného produktu 1a, aby sme ho mohli charakterizovať pomocou

ďalších metód (1H-NMR, 13C-NMR). V optimalizácii tejto reakcie budeme naďalej
pokračovať.
H3C
N CH3

CH3
H3C

S
N

S
H3C

N

CH3
50 % KOH, DMSO

+ 3 ekv.
N

H3C
N
H3C

S

N

N
S
CH3

N
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N
S

CHO

N CH3
H3C
1a

Obr. 2: Kondenzačná reakcia na prípravu derivátu 1a.
Záver
Kvantovochemickými výpočtami boli určené niektoré elektrooptické charakteristiky
vybraných derivátov nesymetrického benzotristiazolu. Na základe týchto výpočtov
usudzujeme, že tieto látky majú potenciálne nelineárnooptické vlastnosti tretieho poriadku
(napr. dvojfotónová absorpcia) a teda by mohli nájsť využitie v neinvazívnej biomedicínskej
diagnostike a terapii, napr. fotodynamická terapia.

Poďakovanie
Práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja SR, grant APVV0259-07 a taktiež Grantom pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov UK, č.
259/2009.

803

Zoznam použitej literatúry
[1]

Quanyuan Hu (2005) Thesis: Synthesis, Characterization and NLO Properties of
Octupolar Molecules. Hong Kong University of Schience and Technology, p. 10

[2]

Dewar M. J. S.; Zoebish E. G.; Healy E. F.; Stewart J. J. P. (1985) J. Am. Chem. Soc.
107, p. 3902

[3]

Stewart J. J. P. (1989) J. Comput. Chem. 10, p. 209; (1989) J. Comput. Chem. 10, p.
221

804

Stereoselektívne tandemové Michaelove/Mannichove reakcie katalyzované komplexami
ferocénových ligandov
Zuzana Galeštoková, Radovan Šebesta
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, galestokova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Konjugovaná adícia je aktivačným mechanizmom pre tandemové reakcie, pretože
veľmi dôležitý je enolátový intermediát. Enolát vznikajúci 1,4-adíciou organokovového

činidla na α,β-nenasýtený ketón možno in situ zachytiť reakciou s elektrofilom. Výhoda
tandemových reakcií je tvorba C-C a C-N väzieb a vytvorenie dvoch alebo viacerych
susediacich stereogénnych centier použitím jednoduchého katalyzátora v one- pot reakcii [1].
Použitie týchto reakcií je ukázaná pri aplikácií v syntéze prírodných látok [2].
Tandémových reakcií typu konjugovaná adícia – Mannichova reakcia je známych len
niekoľko. Gonzales-Gomez a kol. publikovali meďou katalyzovanú adíciu dietylzinkia s
následnou Mannichovou reakciou s chirálnymi N-sulfinimínmi. Pri reakcii používali Feringov
fosforamidový ligand [3].
Youn a kol. uviedli ródiom katalyzovanú tandemovú Michaelovu-Mannichovu reakciu
arylborónových kyselín s trisubstituovanými tetrahydrochinolínmi [4].
Asymetrická adícia Grignardovho činidla na α, β-nenásytené karbonylové zlúčeniny
katalyzovaná chirálnym ligandom Taniaphos vedie k vzniku substituovaných enolátov. Tieto
enoláty reagujú v tandémovej reakcii s imínmi za vzniku aminokarbonylových zlúčenín s
tromi stereogénnými centrami [5].
V našom laboratóriu skúmame adíciu Grinardových činidiel na cykohex-2-enón s
následnou reakciou s benzylidéntoulénsulfonamidom.

O

M eM gBr
CuX, Taniaphos

N

O
Ph

PG
O

H

HN PG
Ph

[A]

Sch. 1: Adícia Grinardovho činidla na cyklohex-2-enón s následnou reakciou elektrofilu.
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Cieľom mojej práce je využitie imínov s rôznymi chrániacimi skupinami na
dusíkovom atóme (Obr. 1). Tieto skupiny by mali ovplyvňovať chemický výťažok ako aj
diastereoselektivitu reakcie. Ako aj nájsť vhodné reakčné podmienky na získanie produktov
tandémových reakcií v čo najvyšších chemických výťažkoch. Dôležitá je aj kontrola
diastereoselektivity a enatioselektivity.
O O
S
N
R

N

O
P R
N
R

O
N

R

R=
R=

Me

OEt

R=
CH3

Obr. 1: Imíny s rôznymi chrániacimi skupinami.
Materiál a metódy
1

H-NMR a 13C-NMR spektrá boli merané na prístroji Varian Mercury+ pri frekvencii

300 MHz pre 1H a 75 MHz pre 13C. Ako vnútorný štandard sa použil TMS. Ako rozpúšťadlo
sa použil CDCl3. TLC sa uskutočnilo na SiO2 platničkách a látky boli detegované pomocou
UV a anisaldehydového činidla. Enantiomérny nadbytok bol stanovený na HPLC použitím
kolóny s chirálnou stacionárnou fázou - Chiracel OD-H, AD-H a OJ-H (Daicel Chemical
Industries, Ltd.).

Všeobecný postup pre tandemovú reakciu: Ligand (0,0225 mmol) a [Cu] komplex
(0,01875 mmol) boli rozpustené v t-BuOMe (3,75 ml) a výsledná zmes sa miešala 30 min pri
RT. Reakčná zmes sa ochladila na -60°C a cyklohex-2-enón (36mg, 0,375 mmol) sa pridal do
reakčnej zmesi, ktorá sa miešala ďalších 10 min pri -60°C. Potom sa do reakčnej zmesi počas
5 min pridalo Grignardovo činidlo (0,5625 mmol) a výsledná zmes sa miešala ešte 2 h pri 60°C. Nakoniec sa do reakčnej zmesi pridal imín rozpustený v mTHF (2,5 ml) a reakčná zmes
sa nechala pomaly vystúpiť na RT cez noc. Reakcia bola ukončená prídavkom NH4Cl a
extrahovaná do Et2O. Kombinované organické extrakty boli zakoncentrované a surový
produkt bol čistený stĺpcovou chromatografiou (SiO2; hexán:EtOAc, 4:1 + 1% CH2Cl2).
Enantiomérny nadbytok bol stanovený na HPLC s chirálnou stacionárnou fázou Chiralpak
OJ-H (hexán/iPrOH = 85:15; 0,5 ml.min–1, 211 nm) pre produkt P1 a pre produkt P2 AD-H
(hexán/iPrOH = 85:15; 0,6 ml.min–1, 211 nm) u produktu s využitím imímu 1. U produktov s
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použitím imínu 2 bol enantiomérny nadbytok stanovený na HPLC s chirálnou stacionárnou
fázou Chiralpak OD-H (hexán/iPrOH = 88:12; 0,6 ml.min–1, 211 nm).

Výsledky a diskusia
Pri reakciách s využitím íminov s rôznymi chrániaci skupinami na dusíku sme dosiahli
výsledky, ktoré sú zhrnuté v Tab. 1. Imíny sme si pripravili podľa dostupnej literatúry [6,7,8].
Reakcie imínom 1 s mesylovou chrániacou skupinou (Tab.1 riadok 1, 2) prebiehali od
15-96% ee podľa použitých rozpúštadiel. Pomer diastereoizomérov je 36:64, ktorý som určila
z 1H NMR spektra.
Reakcie s použitím imínu 2 (Tab.1 riadok 3,4) som pripravila so 6-32% výťažkom a
5-96% ee. Pomer diastereoizomérov je 37:63, určený z 1H NMR spektra.
Reakcia s imínom 3, ktorý mal tercbutylovú chrániacu skupinu na dusíku
neprebiehala. Po reakcii sme izolovali len nezreagovaný imín. Túto reakciu sme skúšali aj s
použitím LiCl. Výsledok bol rovnaký ako v predchádzajúcich pokusoch.
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Sch. 2: Reakcia Grignardovho činidla s rôznymi imínmi.
Tab. 1: Reakcia ketónu s MeMgBr a rôznymi imínmi.

imín
1
1
2
2

CuX

VL/GČ/I rozpúšťadl P1/P2(
(eq)
o
%)a

CuBr.Me2 1.5/2.25/ Et2O/mTH
S
1
F
1.5/2.25/ TBME/mT
CuCl
1
HF
CuBr.Me2 1.5/2.25/ Et2O/mTH
S
1
F
CuCl
1.5/2.25/ TBME/mT
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ee
P1/P2(%)
b

6/32

42/15

5/8

90/96

21/14

5/19

19/20

96/94

1
3
a

HF

CuBr.Me2 1.5/2.25/
Et2O
S
1

-/-

-/-

izolované výťažky
stanovené na HPLC s chirálnou stacionárnou fázou

b

Záver
Pri enantioselektívnych adíciach Grignardových činidiel na α, β-nenásytené
karbonylové zlúčeniny s následnou reakciou s rôznymi imínmi ako elektrofilnými činidlami
boli izolované produkty s dobrou enantioselektivitou (90-96% ee).
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On-line kombinácia izotachoforézy so zónovou elekroforézou v automatizovanom
elektroforetickom režime
Miroslava Halašiová, Róbert Bodor, Dušan Kaniansky
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, miroslava.halasiova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Väčšina analytických postupov vyžaduje mnohonásobné prevedenie jednotlivých
rutinných analytických operácií. Nevýhody týchto postupov spočívajú v značnej prácnosti,
nízkej produktivite a veľkej spotrebe chemikálií. Tieto časovo náročné analytické operácie sú

často tiež zdrojom hrubých experimentálnych chýb. Preto súčasné vysoké požiadavky na
analytickú kontrolu je možné racionálne splniť zavádzaním výpočtových metód a technických
prostriedkov pre automatické prevádzanie analýz.
Automatizácia je založená na počítačovom riadení analytického postupu a na
elektronickom zbere a spracovaní nameraných údajov. Analyzátory riešia najmä problém
analýz veľkých sérií vzoriek a môžu priaznivo ovplyvniť kvalitu získaných dát, umožniť
voľbu len potrebných analýz a podobne. Jednou z výhod automatizovaných systémov je, že
umožňuje nepretržité merania, čím skracujeme čas potrebný na celkovú analýzu vzorky,
z hľadiska nepretržitej personálnej obsluhy. Rozvoj automatizácie analytických metód sa
stáva nevyhnutnou súčasťou rozvoja analytickej chémie a teda aj elektromigračných
separačných techník, z dôvodov zvyšujúcich sa nárokov na kvalitu a kvantitu poskytovaných
analytických informácií. Na Katedre analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK
v Bratislave bol vyvinutý automatický elektroforetický analyzátor so separačnou jednotkou s
architektúrou spájania kolón.
Najväčší prínos nahradenia manuálneho postupu plne automatizovaným postupom sme
očakávali v znížení vplyvu ľudského faktora na správnosť a presnosť výsledkov analýzy
a najmä v zvýšení produktivity, s možnosťou merať 24 hodín denne. Predpokladali sme, že
konštrukčné rozdiely medzi manuálnym a automatizovaným analyzátorom budú mať skôr
pozitívny ako negatívny dopad na separáciu, kedy sa používali tak modelové ako aj reálne
vzorky biologického pôvodu (moč).
Cieľom bolo študovať analytické možnosti automatizácie dvojdimenzionálneho (2D)
režimu ITP(DS)-CZE separačného systému pri separácii mnohozložkových zmesí látok
(eliminovanie rizika prekryvu píkov, zníženie saturačného faktora...).

Materiál a metódy
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Na separácie bol použitý automatizovaný elektroforetický analyzátor so spájanými
kolónami navrhnutý D. Kanianskym a spol. [1]. V súčasnosti je zariadenie ItaChrom II EA
202A komerčne vyrábané firmou Villa Labeco (Spišská Nová Ves, Slovensko). ITP kolóna
s priemerom 800µm a dĺžkou 90mm, vyrobená z FEP (tetrafloroetylén a hexafloropropylén)
a vodivostným detektorom je on-line spojená s CZE kolónou s priemerom 320µm a dĺžkou
180mm, vyrobenej z FEP s vodivostným a fotometrickým detektorom. Zber dát bol
realizovaný pri vlnovej dĺžke 254nm.
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 150 µA a v CZE kolóne 50 µA, pričom sa pracovalo
v anionickom režime.

Tab. 1: Zoznam použitých elektrolytových systémov.

ITP

TE
LE

CZE

CE

15 mM kyselina kaprónová; 60 mM BALA; 0,05% HEC; pH =
4,6
10 mM HCl; 14,5 mM BALA; 0,2% HEC; pH = 3,2
100 mM MES; 10 mM HIS; 0,1% HEC; 8 mM β-cyklodextrín;
pH = 5,1

Modelovú vzorku analytov tvorilo 50 UV absorbujúcich organických aniónov, reálnu
vzorku ludský moč. Zmes diskrétnych spacerov pozostávala z dichlóracetátu (DCA),
monometylmalonátu (MMM), N-acetylglycínu (Ac-Gly) a glutarátu (GLR).

Výsledky a diskusia
Pri 2D ITP(DS)-CZE prístupe, kedy je do ITP kolóny dávkovaných 50 analytov a do
CZE len určité rozhranie vytvorené diskrétnymi spacermi, boli rozlíšené všetky analyty z 1, 3,
4 a 5 skupiny. V prvej skupine bolo zo 6 analytov rozlíšených 6 analytov. V druhej skupine
bolo rozlíšených 19 analytov z 21 prítomných. V tretej skupine boli rozlíšené 4 analyty zo
4. V posledných dvoch skupinách bolo rozlíšených 9 a 10 analytov, teda všetky prítomné
analyty boli rozlíšené. 2D prístupom bolo rozlíšených celkovo 48 analytov z možných 50
(Obr.

1).

Opakované

merania

2D

ITP(DS)-CZE

prístupom

potvrdili

dobrú

reprodukovateľnosť 2D separačného systému, preto považujeme tento prístup za veľmi dobrý
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analytický nástroj pre separáciu mnohozložkových zmesí.
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Obr. 1: CD a UV záznam 2D ITP(DS)-CZE separácie 50 modelových analytov
s koncentráciou 0,75˂M pomocou zmesi 4 spacerov s koncentráciou 0,25mM, (a) 1.frakcia
LE/DCA, (b) 2.frakcia DCA/MMM, (c) 3.frakcia MMM/Ac-Gly, (d) 4.frakcia Ac-Gly/GLR.
(e) 5.frakcia GLR/TE.
2D ITP(DS)-CZE prístupom sme reálnu vzorku rozdelili pomocou 4 DS na 5 frakcií,
pričom sme každú frakciu separovali bez prítomnosti ostatných frakcií, čím sme dosiahli
lepšie rozlíšenie jednotlivých zložiek moču. V prvej frakcii sme rozlíšili 2 zložky, v druhej
frakcii 18 zložiek, v tretej frakcii 9 zložiek a v posledných dvoch frakciách 14 a 9 zložiek,
celkovo 52 zložiek.
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Obr. 2: CD a UV záznam 2D ITP(DS)-CZE separácie 100-krát riedeného moču RS pomocou
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zmesi 4 spacerov s koncentráciou 0,25mM, (a) 1.frakcia LE/DCA, (b) 2.frakcia DCA/MMM,
(c) 3.frakcia MMM/Ac-Gly, (d) 4.frakcia Ac-Gly/GLR, (e) 5.frakcia GLR/TE.

Záver
2D ITP(DS)-CZE prístup je kľúčovým na zníženie rizika prekryvu látok
prostredníctvom zníženia saturačného faktora a na dosiahnutie účinného nástroja na separáciu
biologických vzoriek. Celkový súbor sekvenčne vykonaných ITP(DS)-CZE separácií, kedy sa
do CZE kolóny prenáša vždy iné rozhranie, poskytuje údaje dvojdimenzionálneho (2D)
charakteru pre danú multikomponentnú vzorku ako aj celkový prehľad o všetkých resp.
väčšiny látok, ktoré migrujú za daných separačných podmienok. Z vyššie uvedených
skutočností vyplýva, že na komplexnú separáciu jednej vzorky je potrebné uskutočniť taký
počet pokusov, aký je počet skupín vytvorených v ITP stupni. Automatizácia uvedeného
prístupu v porovnaní s manuálnym prístrojom prináša niekoľko výhod,

z hľadiska

nepretržitej prevádzky možnosť merať 24 hodín denne, zníženie vplyvu ľudského faktora na
správnosť a presnosť výsledkov analýzy, zlepšenie rozlíšenia. Takýto prístup doteraz nebol
publikovaný a bol nosným pilierom tejto práce.
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Stanovenie dusičnanov a dusitanov v mozgomiechovom moku metódou kapilárnej
elektroforézy na čipe
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Úvod a formulácia cieľa
Oxid dusnatý pôsobiaci ako mediátor v imunitnom systéme môže voľne a rýchlo
difundovať cez membrány, čím pôsobí na okolité bunkové elementy bez ohľadu na
anatomické prepojenie. Uplatňuje sa v rôznych biologických procesoch, hlavne vo
vazomotorike a neurotransmisii. Dôležité je preto vyvinúť vhodný analytický postup na
stanovenie dusitanov a dusičnanov, produktov oxidácie oxidu dusnatého, v rôznych
biologických vzorkách, vrátane plazmy, séra, moču, plodovej vody a mozgovomiechového
moku (CSF). Cieľom tejto práce bolo vyvinúť rýchlu a dostatočne citlivú elektroforetickú
metódu vhodnú na stanovenie dusičnanov a dusitanov v CSF na čipe s vodivostnou detekciou.

Metódy výskumu
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
W

S

BE
ZE1a

S
D1
BF
BE

D2
BE

ZE2

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; 59×0,20,5×0,2-0,14) s Pt vodivostným senzorom CD1; ZE1b = neseparačná časť prvého kanálika
(9,8 µl; 60×0,2-0,5×0,2-0,38); C2 = druhý separačný kanálik (4,3 µl po CD2; 56×0,2-0,5×0,20,14) s Pt vodivostným senzorom CD2; W = odpad.
Zónovo elektroforetické (ZE) separácie boli uskutočňované v hydrodynamicky
uzatvorenom separačnom systéme s potlačeným elektroosmotickým tokom (EOF). EOF bol
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eliminovaný prídavkom vo vode rozpustného polyméru metylhydroxyetylcelulózy do roztoku
nosného elektrolytu, ktorý vypĺňal (separačné) kanáliky na čipe.

Výsledky a diskusia
Pri optimalizácii ZE separačných podmienok na CC čipe sa kládol dôraz na správny
výber nosného elektrolytu a jeho pH z hľadiska:

 rýchleho a citlivého ZE rozlíšenia dusičnanov a dusitanov od ostatných zložiek matrice,
 čistoty použitého elektrolytu.
Vybratý elektrolytový systém (CE1) o pH = 3,8 pozostával z 15 mM kyseliny octovej,
3,6 mM β-alanínu a prídavku 50 mM DDAPS, ktorý významne ovplyvňoval efektívne
pohyblivosti dusičnanov a dusitanov (obr. 2).
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Obr. 2: Elektroforetické separácie chloridov, dusičnanov a dusitanov na CC čipe.
Dávkovaná vzorka modelovej zmesi: 55 mg/l chloridy, 100 µg/l dusičnany, 100 µg/l dusitany
v 10% CE1. Hnací prúd bol stabilizovaný na 20 µA.
Stanovenie dusičnanov a dusitanov v reálnych vzorkách CSF pri ZE separáciách
znemožňujú chloridy nachádzajúce sa vo vzorkách na veľmi vysokých koncentračných
úrovniach (cca. 4500 mg/l). Preto je nutné okrem vhodného zriedenia vzorky, aj časť týchto
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chloridov odstrániť. ZE-ZE realizované na CC čipe v režime prepínania kolón (CS) umožňuje
odviesť podstatnú časť chloridov (cca. 90 %) v prvom separačnom kanáliku (obr. 3). Druhým
prístupom, ktorý bol aplikovaný na odstránenie chloridov pred samotnou analýzou bolo
použitie SPE (extrakcia tuhou fázou) IC-Ag mikrokolóniek, ktoré bez ďalšej kontaminácie
umožnili odstrániť cca. 80 % chloridov (obr. 4).
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Obr. 3: Elektroforeogramy zo ZE a ZE-ZE separácií dusičnanov a dusitanov v reálnej
vzorke CSF na CC čipe.

Separácie boli uskutočnené v elektrolytovom systéme CE1. Dávkovaná vzorka: (a) 50-krát riedená vzorka CSF v
10 % nosnom elektrolyte bez odstránenia chloridov (ZE); (b) 50-krát riedená vzorka CSF v 10 % nosnom
elektrolyte s odstránením cca. 90 % chloridov (ZE-ZE). Hnací prúd bol stabilizovaný na 20 µA.
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Obr. 4: Elektroforeogramy zo ZE separácie dusičnanov a dusitanov v reálnej vzorke
CSF na CC čipe s extrakčnou predúpravou vzorky (SPE) na IC-Ag na mikrokolónke.

Separácie boli uskutočnené v elektrolytovom systéme CE1. Dávkovaná vzorka: (a) 10-krát riedená vzorka CSF v
10 % nosnom elektrolyte bez použitia SPE predúpravy (b) 10-krát riedená vzorka CSF v 10 % nosnom
elektrolyte s použitím IC-Ag mikrokolónky. Hnací prúd bol stabilizovaný na 20 µA.

Záver
Prezentované ZE a ZE-ZE analytické metódy na CC čipe s vodivostnou detekciou
umožnili rýchle, reprodukovateľné a citlivé stanovenia dusičnanov a dusitanov s extrakčnou
predúpravou reálnych vzoriek CSF.
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Fotochemická stabilita derivátov isatínu
Klaudia Jakusová, Henrieta Stankovičová, Jana Donovalová, Anton Gáplovský
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, jakusova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
V posledných rokoch sa kladie veľký dôraz na výskum a vývoj prepínacích molekúl
založených na organických materiáloch[1]. Pre využitie molekúl ako prepínačov je základnou
podmienkou bistabilita[2]. V praxi môže byť bistabilita založená na viacerých vlastnostiach
molekuly ako sú prenos elektrónu, izomerizácia, odlišné komplexačné vlastnosti, externým
podnetom môže byť svetlo, teplo, tlak, magnetické alebo elektrické pole, zmena pH alebo
chemická reakcia[2]. Najmä svetlo ako externý podnet zohráva dôležitú úlohu pri vývoji
organických materiálov vhodných na uskladnenie informácií. Použitie fotoreverzibilných
zlúčenín je veľmi sľubné, keďže fotochemická premena je rýchla, čo je nevyhnutný faktor pre
účinné spracovanie dát[3].
Najčastejšie používanou detekčnou technikou pre fotochromné molekulové materiály
je UV-VIS spektroskopia. Avšak použitie tejto techniky, ktorá zahŕňa snímanie na
absorpčných pásoch, často vedie k neželaným vedľajším efektom ako čiastočné vrátenie
fotochromného procesu použitého na uskladnenie informácií[4]. Úsilie obísť tento problém[5]
viedlo k budovaniu svetlo-prepínacích molekúl, v ktorých je fotochromný jav spojený so
zmenami

iných

vlastností,

napríklad

komplexáciou

iónov[6],

indexu

lomu[7],

elektrochemického správania[8] alebo konformačnými zmenami polymérov[9].
Zlúčeniny obsahujúce C=N alebo N=N dvojité väzby v Z-E konfigurácii, podliehajú
širokej škále fotochemických reakcií. Jedným z príkladov je fotochemická E-Z izomerizácia
okolo C=N väzby, ktorá sa prvýkrát pozoroval pri oxímoch[10]. Následne bola opísaná aj E-Z
izomerizácia sa nitrobenzaldehydoxímov v benzéne účinkom slnečného žiarenia a dochádzalo
pri nej k úplnej konverzii na príslušný Z-nitrobenzaldehydoxím[11]. Podobné reakcie sa
uskutočnili aj na iných aldehydoxímoch, ketónoxímoch[12].
Z veľkého množstva derivátov indolu sa v posledných rokoch upriamuje pozornosť na
isatín a jeho dusíkaté deriváty. Tieto deriváty sa vyznačujú aj vysokou biologickou
účinnosťou[13, 14]. Významným derivátom je aj isatín-3-tiosemikarbazón, ktorého 1-N
alkylovaný derivát sa používa ako zložka vakcín proti kiahňam a vaccinia vírusu[13]. Isatín3-tiosemikarbazón vyznačuje aj dobrými chelatačnými vlastnosťami[14].
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Cieľom práce bolo štúdium fotochemickej izomerizácie isatín-3-tiosemikarbazónu I a
isatín-3-semikarbazón II (schéma 1) za podmienok priamej fotolýzy.

H 2N
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H2 N

N

NH
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NH
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Schéma 1: II isatín-3-semikarbazón, I isatín-3-tiosemikarbazón.
Materiál a metódy
Isatín-3-tiosemikarbazón I bol pripravený reakciou isatínu a tiosemikarbazidu
v etanole za refluxu v kvantitatívnom výťažku. Isatín-3-semikarbazón II bol pripravený
reakciou isatínu a. semikarbazid-hydrochloridu (za prítomnosti bezvodého octanu sodného)
v etanole za refluxu v kvantitatívnom výťažku.
1

H NMR spektrá boli namerané na spektrometri Varian Gemini 300 s pracovnou frekvenciou

300 MHz v DMSO-d6 s TMS ako vnútorným štandardom.
UV-VIS spektrá boli namerané na spektrometri HP Agilent 8453 v 1 cm kyvete v metanole
a deionizovanej vode, koncentrácia roztokov bola 10-4 mol.dm-3.
Priebeh fotochemických reakcií bol sledovaný pomocou UV-VIS spektroskopie. Všetky
pokusy boli uskutočnené v 1 cm kyvete v spektrofotometri HP Agilent 8453 pri teplote 25 °C.
Ako rozpúšťadlá boli použité metanol a deionizovaná voda. Experimenty boli uskutočnené
s roztokmi s koncentráciou c = 10-4 mol.dm-3 . Priebeh reakcií bol sledovaný do dosiahnutia
rovnovážnej koncentrácie. Na ožarovanie vzoriek boli použité strednotlaková ortuťová
výbojka s vlnovou dĺžkou λ= 313 nm, nízkotlaková ortuťová výbojka s vlnovou dĺžkou
λ= 254 nm so skleneným ponorným prstom a plochý UV transiluminátor s vlnovou dĺžkou
λ= 340 nm. Na rozdelenie zložiek reakčnej zmesi bola použitá stĺpcová chromatografia
(silikagél, eluent etylacetát:benzín v rôznych pomeroch).

Výsledky a diskusia
Fotochemická stabilita modelových zlúčenín, isatín-3-tiosemikarbazónu I a isatín-3semikarbazónu II bola študovaná pri troch vlnových dĺžkach λ= 254 nm, 340 nm.a 313 nm.
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Obidve modelové zlúčeniny absorbujú svetlo s týmito vlnovými dĺžkami
Isatín-3-tiosemikarbazón I
Pri ožarovaní roztoku isatín-3-tiosemikarbazónu I svetlom s vlnovou dĺžkou
λ= 313 nm v metanole bol pozorovaný pokles absorbancie dlhovlnného pása a zároveň sa
absorpčné maximum posúvalo hypsochrómne (Obr. 1). Z analýzy zloženia reakčnej zmesi
a následnej chromatografickej separácie zložiek bolo zistené, že počas ožarovania dochádza
nielen k Z-E izomerizácii isatín-3-tiosemikarbazónu, ale aj fotochemickým zmenám, ktoré
môžu byť spôsobené jednak degradáciou niektorého z izomérov prítomných v roztoku ako aj
reakciou niektorého z izomérov s metanolom. Štruktúra fotodegradačných produktov
a možného reakčného produktu nebola stanovená. Rovnaký priebeh správania sa isatín-3tiosemikarbazónu I bol pozorovaný pri ožarovaní roztoku svetlom s vlnovou dĺžkou s
λ= 340 nm v metanole a vo vode.
Odlišný priebeh správania sa isatín-3-tiosemikarbazónu I bol pozorovaný pri
ožarovaní roztoku svetlom s vlnovou dĺžkou s λ= 254 nm vo vode (Obr. 2) a v metanole.
V tomto prípade dochádza počas ožarovania k poklesu absorpčného maxima dlhovlnného
pása a zároveň absorpčného maxima krátkovlnného pása. Po izolácii zložiek reakčnej zmesi
sa zistilo, že vzniká E-izomér isatín-3-tiosemikarbazónu I.
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Obr. 1: Absorpčné spektrá I v metanole
pri ožarovaní svetlom s λ= 313 nm, c=10-4
mol.dm-3.
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Obr. 2: Absorpčné spektrá I vo vode pri
ožarovaní svetlom s λ= 254 nm, c=10-4
mol.dm-3.

Isatín-3-semikarbazón II
Pri ožarovaní roztoku E-izoméru isatín-3-semikarbazónu II svetlom s vlnovou dĺžkou
λ=313 nm v metanole v UV-VIS spektrách bol pozorovaný nárast intenzity absorpčných
819

pásov pri λmax = 269 nm a λmax = 317 nm (Obr. 3). Už po dvoch minútach ožarovania bol v
spektrách pozorovaný nárast absorbancie v oblasti okolo λ= 350 nm. S predlžovaním
reakčného

času

absorbancia

v tejto

oblasti

narastala

a dochádzalo

k miernemu

batochrómnemu posunu absorbčného maxima. Reakcia bola sledovaná do dosiahnutia
rovnovážnej koncentrácie. Reakcia mala rovnaký priebeh aj vo vode (Obr. 4). V tomto
prípade sa však, na rozdiel od reakcie uskutočnenej v metanole, maximum absorbčného pásu
posúva batochrómne o 15 nm. Veľkosť tohto posunu absorbčného maxima indikuje, že došlo
k štruktúrnym zmenám v molekule, vďaka ktorým sa prehĺbila konjugácia v celom systéme.
Po dosiahnutí rovnovážnej koncentrácie boli izolované z reakčnej zmesi produkty reakcie.
V obidvoch prípadoch bol ako produkt reakcie izolovaný Z-izomér isatín-3-semikarbazónu II.
Jeho štruktúra bola potvrdená 1H a 13C NMR spektrami. Rovnaký priebeh malo aj ožarovanie
roztoku E-izoméru isatín-3-semikarbazónu II v metanole svetlom s vlnovou dĺžkou 340 nm.
V tomto prípade po ožarovaní bola v reakčnej zmesi prítomná ešte zmes obidvoch izomérov
isatín-3-semikarbazónu II (E:Z 1:3). V prípade, keď bol experiment uskutočnený vo vode,
prebehla za rovnaký reakčný čas kvantitatívna izomerizácia E-izoméru na Z-izomér.
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Obr. 3: Absorpčné spektrá II v metanole
pri ožarovaní svetlom s λ= 313 nm, c =
10-4 mol.dm-3.
Obr. 4: Absorpčné spektrá II vo vode pri
ožarovaní svetlom s λ= 313 nm, c=10-4
mol.dm-3.
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Keďže E-Z izomerizácie patria medzi vratné reakcie, overovala sa možnosť spätnej
Z-E izomerizácie isatín-3-semikarbazónu II. Izomerizácia bola uskutočnená vo vode, roztok
Z-izoméru II bol ožarovaný svetlom s vlnovou dĺžkou λ=313 nm. Nebola pozorovaná Z-E
izomerizácia. Túto skutočnosť je možné vysvetliť rozdielnou stabilizáciou jednotlivých
izomérov intramolekulovou vodíkovou väzbou (Obr. 5).
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Obr. 5: Intramolekulová vodíková väzba vyskytujúca sa v izoméroch II.
Pri izomerizácii E-izoméru isatín-3-semikarbazónu II je molekula v základnom
elektrónovom stave stabilizovaná tvorbou vodíkovej väzby za vzniku päťčlánkového kruhu.
Zisk rezonančnej energie je v tomto prípade relatívne malý (konjugácia prostredníctvom C=N
väzby), čo zodpovedá aj polohe absorpčného pása pri najnižšej energii v UV spektrách.
Maximum tohto absorpčného pásu E-izoméru je hypsochrómne posunuté v porovnaní
so zodpovedajúcim absorpčným pásom Z–izoméru. Zisk rezonančnej energie je u Z–izoméru
ovplyvnený tvorbou dvoch vodíkových väzieb. Toto vedie k zvýšeniu planarizácie celej
molekuly, rozsah konjugácie je väčší a preto má tento izomér posunuté absorpčné maximum
batochrómne v porovnaní s E-izomérom. Fotochemickú stabilitu tohto izoméru voči
geometrickej izomerizácii je možné vysvetliť keto-enol tautomerizáciou (Obr. 5), ktorá sa
uskutočňuje po absorpcii svetla. Počas ožarovania keto formy Z–izoméru po absorpcii svetla
dochádza prenosu vodíka a tak vzniká ako dôsledok fotochemickej reakcie enol forma
Z–izoméru. Na základe NMR dát možno predpokladať, že táto enol forma sa rýchlo mení na
východiskovú keto formu. Tento proces je synchrónny a preto prakticky nedochádza k zániku
vodíkových väzieb, ktoré stabilizujú geometriu Z–izoméru. Preto sa za daných podmienok
nepozorovala fotoizomerizácia Z–izoméru na E–izomér.

Záver
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Obidve

modelové

zlúčeniny

podliehajú

fototochemickým

izomerizáciám

v študovaných reakčných prostrediach. Isatín-3-semikarbazón II je fotochemicky stabilný pri
vlnových dĺžkach λ=313 nm, 340 nm, podlieha nevratnej E-Z izomerizácii, k jeho degradácii
dochádza iba v metanole vplyvom svetla s vysokou energiou. Isatín-3-tiosemikarbazón I je
menej fotochemicky stabilný ako jeho kyslíkatý analóg, pri vlnových dĺžkach λ=313nm, 340
nm podlieha vratnej Z-E izomerizácii, k jeho degradácii dochádza dochádza približne na 5 %.
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Štúdium bázickej hydrolýzy isatín 3-tiosemikarbazónu metódami kapilárnej
elektroforézy s UV detekciou
Pavol Kruk1, Henrieta Stankovičová2, Marián Masár1, Dušan Kaniansky1, Jana Donovalová2,
Anton Gáplovský2
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Analytickej chémie,
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2
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav, Mlynská
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Úvod a formulácia cieľa
Štúdium isatín-3-tiosemikarbazónu je zaujímavé z biomedicínskeho hľadiska, pretože
1-metylisatín-3-tiosemikarbazón bol nájdený ako účinná látka na liečbu ovčích kiahní.
Biologické a komplexačné vlastnosti isatín-3-tiosemikarbazónu sú v súčasnej dobe intenzívne
študované, avšak samotné správanie sa isatín-3-tiosemikarbazónu a isatín-3-semikarbazónu
v bázickom a kyslom prostredí nie je doteraz popísané. Vlastnosti isatínu, východiskovej
látky pre syntézu vyššie uvedených derivátov, v rôznych rozpúšťadlách študovali Casey a kol.
[1], Fathala a Ismail [2] a Ismail a Zaghloul [3].
Práca sa zaoberala nájdením vhodným separačných podmienok a stanovením
produktov bázickej hydrolýzy isatín 3-tiosemikarbazónu kapilárnou zónovou elektroforézou
(CZE) s UV detekciou.

Materiál a metódy
CZE separácie boli uskutočňované v hydrodynamicky uzatvorenom separačnom
systéme s potlačeným elektroosmotickým tokom (EOF). Vnútorný priemer kremennej
kapiláry bol 300 µm. Celková dĺžka kapiláry bola 260 mm (200 mm po detektor). UV
detektor pracoval pri vlnovej dĺžke 240 nm. Objem dávkovanej vzorky bol 200 nl.
CZE separácie boli uskutočnené v nosnom elektrolyte s pH = 9,2. Zloženie nosného
elektrolytu bolo nasledovné: 40 mmol/l glycín, 20 mmol/l bis-tris propán, 14 mmol/l

β-cyklodextrín a 0,2 % metylhydroxyetylcelulóza (MHEC). Vo vode rozpustný vysoko
molekulový polymér MHEC (M.h.: 30 000) bol použitý na potlačenie EOF v separačnom
systéme v kapiláre. Hnací prúd bol stabilizovaný na 70 µA.

Výsledky a diskusia
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Bázická hydrolýza je multi krokový proces (Obr. 1). Prvým krokom je vytvorenie
medziproduktu s otvoreným indolovým kruhom S, ktorý sa následne rozkladá na 2aminofenylglyoxalát I. Medziprodukt S (E-Z izoméry na C=N väzbe) sa môže meniť na
medziprodukt O, ktorý sa taktiež rozkladá na 2-aminofenylglyoxalát I. Zámena O namiesto
S na C=S väzbe je podmienená koncentráciou NaOH v reakčnej zmesi. Kyselina antranilová
A môže byť finálnym produktom bázickej hydrolýzy isatín-3-tiosemikarbazónu.
H2N
S
NH

N

COONa
O
N
H

NH2

1

A
OHH2N

H2 N

O

S
NH

N

O

COONa

COONa

COONa

NH2

NH2

NH2

S1+S2
isomers

NH

N

O

I

Obr. 1: Schéma priebehu reakcie
UV-VIS spektroskopia nie je veľmi vhodná metóda na monitorovanie aktuálnej
koncentrácie medziproduktov z dôvodu prekryvu ich absorpčných spektier. Zo schémy na
obr. 1 je zrejmé, že medziprodukty ako aj produkty bázickej hydrolýzy isatín-3tiosemikarbazónu sa vyznačujú iónogénnymi vlastnosťami, preto ako vhodná metóda na ich
stanovenie bola zvolená vysoko účinná separačná CZE metóda.
CZE separácie boli uskutočnené pri vysokom pH vodiaceho elektrolytu (9,2)
s ohľadom na nízke pK hodnoty analytov. Rozlíšenie zložiek A a I (Obr. 2) bolo dosiahnuté
pomocou komplexačného činidla, β-cyklodextrínu, ktorý rozdielne interagoval s uvedenými
zložkami. Zároveň, toto komplexačné činidlo umožnilo rozlíšenie izomérov isatín-3tiosemikarbazónu S1 a S2. UV detektor pracoval pri vlnovej dĺžke 240 nm vzhľadom na
najvyššiu absorbanciu uvedených zložiek v UV oblasti od 200 do 260 nm.
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Obr. 2.: CZE separácia modelovej vzorky (medzi)produktov bázickej hydrolýzy isatín-3tiosemikarbazónu.
A –antranilát (20 µmol/l), I – isatinát (10 µmol/l), O – semikarbazón (150 µmol/l) a S1, S2 –
izoméry tiosemikarbazónu (71, 29 µmol/l). Pracovné a separačné podmienky sú uvedené
v časti Materiál a metódy.
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Obr. 3.: Elektroforeogram získaný z CZE analýzy reakčnej zmesi v rozdielnom reakčnom
čase.
2-(2-aminofenyl)-2-tiosemikarbazidoacetát migroval v dvoch dobre rozlíšených píkoch
izomérov S1 + S2. Pracovné a separačné podmienky sú uvedené v časti Materiál a metódy.
Koncentračné limity detekcie boli v rozmedzí 0,1-1,5 µmol/l, okrem zložky O, ktorú
bolo možné detekovať na cca. 10-krát vyššej koncentračnej úrovni. Elektroforeogramy na obr.
3 boli získané z CZE separácií produktov a medziproduktov bázickej hydrolýzy isatín-3tiosemikarbazónu v rôznych časových intervaloch. Aktuálne koncentrácie medziproduktov
bázickej hydrolýzy isatín-3-tiosemikarbazónu (0,1 mmol/l) v reakčnej zmesi s 10 mmol/l
NaOH sú schematicky znázornené na obr. 4.
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Obr. 4.: Aktuálne koncentrácie medziproduktov v reakčnej zmesi pozostávajúcej z 0,1
mmol/l isatín-tiosemikarbazónu v 10 mmol/l NaOH počas 3 mesiacov.
Záver
CZE s UV detekciou je vhodná na rýchly monitoring rozkladných produktov isatín-3tiosemikarbazónu a môže byť použitá na sledovanie kinetiky rozkladných procesov ďalších
environmentálnych polutantov, resp. biologicky zaujímavých látok.
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Elektroforetická predúprava biologických vzoriek pre kapilárnu elektroforézu
na čipe s využitím prepínania kolón
Milan Luc, Marián Masár, Dušan Kaniansky
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, luc@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Táto práca je zameraná na možnosti využitia elektroforetickej predúpravy vzoriek
v zónovo elektroforetických (ZE) separáciách na čipe so systémom spájania separačných
kanálikov (column-coupling, CC) [1] pomocou techniky prepínania kolón (column-switching,
CS). Práca priamo nadväzuje na prvú prácu publikovanú v tejto oblasti [2], ktorá sa zaoberala
metodologickými aspektmi ZE-ZE na čipe a sústreďuje sa najmä na kvantitatívne aspekty ZEZE separácií v modelových a reálnych vzorkách.
Na CC čipoch bolo doposiaľ preferované on-line spojenie izotachoforézy (ITP) s ZE
(ITP-ZE), avšak pri tejto kombinácii často dochádza ku „znehodnoteniu“ analýzy v dôsledku
zakoncentrovania nečistôt pochádzajúcich najmä z nedostatočne „čistých“ elektrolytov
(najmä pri použití vodivostnej detekcie). V ZE-ZE kombinácii na CC čipe je tento problém
eliminovaný, avšak faktor zakoncentrovania je výrazne nižší (v porovnaní s ITP-CZE), čo
môže byť významný obmedzujúci faktor použitia ZE-ZE najmä v stopovej analýze.

Materiál a metódy
ZE a ZE-ZE separácie boli realizované v nosnom elektrolyte o pH 5,7, ktorým bol
naplnený polymetylmetakrylátový (PMMA) CC čip s implementovanou vodivostnou
detekciou (Obr. 1).
C3
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S
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D1
BF
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D2

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 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.
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Modelová vzorka aniónov obsahovala 13 modelových analytov: chlorid (1), dusičnan
(2), šťavelan (3), vínnan (4), jablčnan (5), malonát (6), citran (7), jantáran (8), octan (9),
fosforečnan (10), propiónan (11), maslan (12) a glutaman (13), ktorá bola „kontaminovaná“
25-krát zriedenou vzorkou moču (typická multikomponentná biologická matrica).
V ZE a ZE-ZE separáciách boli preferované nasledujúce pracovné podmienky: (i)
potlačený hydrodynamický tok (HDF); (ii) potlačený elektrosmotický tok (EOF) pomocou
prídavku vysokomolekulového polyvinylalkoholu (PVA) do nosného roztoku.
ZE-ZE separácie s využitím CS techniky na CC čipe boli realizované pomocou
správneho časom riadeného prepínania smeru hnacieho prúdu medzi oboma separačnými
kanálikmi. Vzhľadom na relatívne veľký objem dávkovacieho kanálika (900 nl) na CC čipe,
zakoncentrovanie vzorky, (i) elektrickým poľom (dávkovanie vzorky do zriedeného nosného
elektrolytu), resp. (ii) izotachoforeticky, realizované v prvom separačnom kanáliku bolo
implementované do všeobecnej schémy ZE-ZE separácií.

Výsledky a diskusia
Jedno- a/alebo viacnásobné časovo riadené prepínanie hnacieho prúdu medzi
separačnými kanálikmi na CC čipe umožnilo prenos analytov do druhého separačného stupňa
s minimom ďalších zložiek matrice (Obr. 2 a 3). Za preferovaných pracovných podmienok
(potlačený HDF a EOF) boli dosiahnuté vysoké reprodukovateľnosti kvalitatívnych
a kvantitatívnych parametrov analytov prenášaných z prvého do druhého ZE separačného
stupňa. RSD hodnoty migračných časov analytov nepresiahli 0,4 % a RSD hodnoty plôch
píkov sa pohybovali pod 2,9 % (Obr. 2). Výťažnosti analytov pri ich prenose medzi
separačnými kanálikmi sa pohybovali v intervale 94 – 101 %.
Identický ZE-ZE prístup ako pre modelové vzorky sme aplikovali aj pre vzorky
„spikované“ močom, ktorý reprezentoval multikomponentnú biologickú vzorku. V týchto
experimentoch bol vyšetrovaný vplyv zložiek matrice na kvalitatívne a kvantitatívne
parametre modelových analytov prenášaných do druhého separačného stupňa (Obr. 3). RSD
hodnoty migračných časov sa pohybovali v rozmedzí 0,2-0,5 %, zatiaľ čo RSD hodnoty plôch
píkov boli v intervale 1,1-4,9 %. Výťažnosti analytov v moči sa pohybovali medzi 95-105 %.
Z porovnania výsledkov ZE-ZE transferov v modelových vzorkách a vzorkách „spikovaných“
močom je zrejmé, že prezentovaný prístup minimalizuje, resp. eliminuje vplyv matricových
zložiek na kvalitatívne a kvantitatívne parametre modelových analytov.
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Obr. 2: ZE a ZE-ZE separácie modelových zmesí aniónov.
D1 = elektroforeogramy získané z vodivostného detektora umiestneného v prvom separačnom
kanáliku na CC čipe (Obr. 1); D2 = elektroforeogramy získané z vodivostného detektora
umiestneného v druhom separačnom kanáliku na CC čipe (Obr. 1). Zložky prenášané do
druhého separačného kanálika v D1 sú bezfarebné; zložky odvádzané v prvom separačnom
kanáliku sú označené sivou farbou. Modelová zmes obsahovala: chlorid (1), dusičnan (2),
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šťavelan (3), vínnan (4), jablčnan (5), malonát (6), citran (7), jantáran (8), octan (9),
fosforečnan (10), propiónan (11), maslan (12) a glutaman (13). Hnací prúd bol stabilizovaný
na 30 µA.
Injected

G

Filtered

D1

D2
E
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B
C

time (s)

200

F
G H

D

200 time (s)

400

B
E
A
F
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time (s) 200

G

H

time (s) 400

Obr. 3: ZE a ZE-ZE separácie modelových zmesí aniónov “spikovaných“ 25-krát riedeným
močom.
D1 = elektroforeogramy získané z vodivostného detektora umiestneného v prvom separačnom
kanáliku na CC čipe (Obr. 1); D2 = elektroforeogramy získané z vodivostného detektora
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umiestneného v druhom separačnom kanáliku na CC čipe (Obr. 1). Zložky prenášané do
druhého separačného kanálika v D1 sú bezfarebné; zložky odvádzané v prvom separačnom
kanáliku sú označené sivou farbou. Identifikované píky reprezentujú nasledujúce anióny: A –
vínnan, B – jablčnan, malonát, citran, C – jantáran, D – neidentifikovaná zložka z moču, E –
fosforečnan, F – propiónan, G – maslan a H – glutaman. Hnací prúd bol stabilizovaný na 30
µA.

Záver
Táto práca sa zamerala na štúdium možností ZE predúpravy vzoriek v ZE separáciách
vybraných organických a anorganických kyselín prítomných v modelovej vzorke a v moči.
Vysoké reprodukovateľnosti kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vybraných analytov
v modelových a reálnych biologických vzorkách ako aj ich výťažnosti indikujú významný
aplikačný potenciál elektroforetického „clean-up-u“ multikomponentných biologických
vzoriek s rozdielnym koncentračným zastúpením jednotlivých zložiek.
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Úvod a formulácia cieľa
Rozmer záujmu v oblasti organicko-anorganických nanokompozitných materiálov v
posledných rokoch výrazne vzrástol. Príprava nových materiálov tohto druhu nadobudla svoju
významnosť predovšetkým v posledných desiatich rokoch pre ich možné využitie
pri vylepšení vlastností polymérov [1], ale aj pri príprave nových materiálov v ich kombinácii
s tekutými kryštálmi [2] či polovodivými polymérmi s elektroluminiscenčnými vlastnosťami
[3]. 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 [4].
Vlastnosti týchto materiálov sú závislé nielen od vlastností individuálnych
komponentov, ale taktiež aj od ich morfologických vlastností a charakteru medzifázového
rozhrania. V našej štúdii sa zaoberáme podmienkami prípravy nanokompozitného materiálu
na báze fluorescenčných farbív, pričom úlohu nosného skeletu zastupuje organizovaná
štruktúra sodného montmorillonitu. Význam jeho prípravy spočíva v tom, že tento materiál
môže v jeho ďalšom využití slúžiť ako úzkospektrálna odozva na excitačné žiarenie,
polarizačný člen v optických zariadeniach, prípadne ako zložka v solárnych paneloch alebo
v zariadeniach, kde je nutný prenos energie s vysokou účinnosťou. Činnosť v tejto oblasti sme
si rozdelili do dvoch hlavných fáz. Prvou fázou je štúdium disperzií, z ktorých budú následne
v druhej fáze pripravené tuhé nanokompozitné materiály. V tejto práci by sme radi
prezentovali výsledky týkajúce sa prvej fázy a teda štúdia disperzií.
Vo väčšine prác [5] týkajúcich sa prípravy nanokompozitných materiálov na báze
ílového minerálu so záporným vrstvovým nábojom a katiónových organických molekúl
dochádza k tvorbe agregátov organických molekúl na povrchu vrstiev ílového minerálu.
Nevýhodou tvorby agregátov je tá, že optické a iné vlastnosti agregátov sú odlišné od
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vlastností ich monomérnych foriem. Z tohoto dôvodu nie je možné získať nanokompozitný
materiál s vlastnosťami monomérnej formy.
V príspevku k tejto problematike predpokladáme, že vzniknutý problém je možné
riešiť pridaním vhodného “spacera” (β-cyklodextrínu), schopného interagovať s jednou
organickou molekulou za účelom vzniku supramolekulového komplexu, čoho výsledkom je
predpokladané zamedzenie tvorby molekulových agregátov.
Zvolenou metódou k štúdiu disperzií montmorillonitu s pyronínom-G a βcyklodextrínom vo vodnom prostredí bola statická fluorescencia. Výhodou použitia statickej
fluorescencie v tomto experimente je to, že v našom meranom systéme je jedinou
fluorescenčne aktívnou látkou iba pyronín-G. V experimentoch boli merané fluorescenčné
spektrá pyronínu-G, ktoré boli odozvou na meniace sa podmienky experimentu.

Materiál a metódy
Fluorescenčné (emisné) spektrá boli merané na prístroji Fluorolog 3-11 ISA/Jobin
Yvon-Spex v rozsahu 555-700 nm. Teplota bola kontrolovaná pomocou termostatu Julabo F12 MC v rozsahu 10-50°C. Pyronín G (obr. 1), β-cyklodextrín (obr. 2) (Fluka, čistota ≥
99%), Na-montmorillonit (Süd-Chemie AG) boli použité bez dodatočnej úpravy.
Kryštalochemický vzorec Na-montmorillonitu na polovicu štruktúrnej jednotky je Na0.30
(Al1.55Mg0.24Fe(III)0.21) (Si3.96Al0.04O10) (OH)2 · nH2O.

Obr. 2: β-cyklodextrín

Obr. 1: Pyronín-G
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Výsledky a diskusia
V prvej časti tejto práce nás zaujímali termodynamické parametre prebiehajúcej
komplexácie medzi pyronínom-G a β-cyklodexrínom (ďalej len β-CD) vo vodnom prostredí.
Z tohoto dôvodu boli namerané fluorescenčné spektrá pyronínu-G (počiatočná koncentrácia
farbiva bola vo všetkých meraniach konštantná, cpyr-G = 4.44×10-7 mol dm-3) pri meniacej sa
koncentrácii β-CD, a následne sa meniacej teploty. K získaniu termodynamických parametrov
komplexácie bolo nutné vyhodnotiť konštanty stability komplexu pri rôznych teplotách (tab.
1) pomocou Benesi-Hildebrandovho vzťahu pre 1:1 komplexy:

1
1
1
=
+
∆I KQCcCD QC

[A]

Kde ∆I je rozdiel intenzít fluorescencie pyronínu-G s a bez β-CD, K je konštanta stability
komplexu, Q je kvantový výťažok fluorescencie, cCD je počiatočná koncentrácia β-CD a C je
experimentálna konštanta.

Tab. 1: Konštanty stability
vodnom prostredí pri rôznych

T/K
283.2
293.2
303.2
313.2
323.2

K / dm3.mol-1
985.2±41.6
545.1±29.2
328.8±12.9
201.2±11.7
108.3±14.9

komplexu pyronín-G/β-CD vo
teplotách

Po získaní konštánt stability komplexu pri rôznych teplotách (tab. 1) bola použitá
Van’t Hoffova rovnica v tvare:

ln K = −

∆H ∆S
+
RT
R

[B]

Kde K je konštanta stability komplexu, R je univerzálna plynová konštanta, T je absolútna
teplota, ∆H je zmena entalpie a ∆S je zmena entropie.
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Výsledné termodynamické parametre komplexácie boli vyhodnotené z lineárnej
závislosti zobrazenej v obr. 3. Zistené hodnoty zmien entalpie a entropie systému v priebehu
komplexácie sú: ∆H = -41.1±1.4 kJ mol-1, ∆S = -87.8±4.7 J K-1 mol-1. Zo zápornej hodnoty
∆H možno vyčítať, že komplexáciou vzniká stabilnejší stav systému. Záporná hodnota ∆S
zase naznačuje zníženie neusporiadanosti systému, pričom priamo podporuje priebeh
komplexácie.

Obr. 3: Závislosť lnK od recipročnej absolútnej teploty
Zaujímavou

skutočnosťou,

ktorú

nemožno

nespomenúť,

je

priebeh

zmien

fluorescenčných spektier pyronínu-G v závislosti od koncentrácie β-CD (obr. 5). Ako vidieť,
tak v závislosti od koncentrácie β-CD dochádza k dvom javom. Prvý z nich je pokles
intenzity fluorescencie, a druhý je posun maxima fluorescencie. Pokles intenzity fluorescencie
sa dá vysvetliť na základe stabilizácie excitovaného stavu molekuly pyronínu-G [6]
prostredníctvom glykozidického kyslíka molekuly β-CD (obr. 4). Posun maxima sa zase dá
vysvetliť na základe povahy bezprostredného okolia pyronínu-G, pričom kavita β-CD má
nepolárny a voda polárny charakter.
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Obr. 4: Schematické znázornenie stabilzácie excitovaného stavu pyronínu-G v kavite β-CD

Obr. 5: Fluorescenčné spektrá pyronínu-G vo vodnom prostredí pri teplote 293.2 K (cpyr-G =
4.44×10-7 mol dm-3). c(β-CD): (a) 0, (b) 1.78×10-5, (c) 4.44×10-5, (d) 1.78×10-4, (e) 4.44×10-4,
(f) 1.78×10-3, (g) 4.44×10-3 mol dm-3
V druhej časti tejto práce sme sa zaujímali o schopnosť β-CD zamedziť tvorbe
agregátov pyronínu-G na povrchu Na-montmorillonitu. Z fluorescenčných meraní (obr. 6) je
možné usúdiť, že β-CD nemá v tomto smere vplyv na zabránenie tvorby agregátov. Značný
pokles intenzity fluorescencie si vysvetľujeme na základe stabilizácie excitovaného stavu
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pyronínu-G tentokrát prostredníctvom siloxánových kyslíkov nachádzajúcich sa na povrchu
montmorillonitu.

Obr. 6: Zmeny spektier pyronínu-G vo vodnom prostredí pri 293.2 K v prítomnosti 0.032 %
w/v Na-montmorillonitu a β-CD s meniacou sa koncentráciou v rozmedzí 0 až 4.44×10-4 mol
dm-3.

Záver
Hlavným zámerom tejto práce bolo porovnanie termodynamických parametrov
komplexácie pyronínu-G s β-CD v závislosti od prítomnosti montmorillonitu. Tento zámer sa
nám podaril naplniť iba čiastočne, získaním termodynamických parametrov komplexácie
v čiste vodnom prostredí. Po prídavku montmorillonitu došlo k značnému zníženiu intenzity
fluorescencie

pyronínu-G

v dôsledku

tvorby

agregátov

na

siloxánovom

povrchu

montmorillonitu. Závery tejto práce poukazujú na silnejšie ión-ión interakcie medzi
pyronínom-G a montmorillonitom ako hydrofóbne interakcie s prípadnými vodíkovými
väzbami medzi pyronínom-G a β-CD. Riešenie tohoto problému vidíme v použití špecificky
modifikovaných cyklodextrínoch, prípadne v modifikácii či zámene ílového minerálu.
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λ-S potential curves and spectroscopic properties of IO: effect of spin-orbit coupling
Katarína Mečiarová, Lukáš Demovič and Ivan Černušák
Comenius University, Faculty of Natural Sciences, Department of Physical and Theoretical
Chemistry, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia, katarina.meciarova@gmail.com

Motivation and goals
Iodine in the atmosphere, identified largely by the presence of the IO radical, is a
ubiquitous component of the troposphere in coastal and oceanic areas. At the same time it can
have several major impacts (destruction of ozone, activation of chlorine and bromine from sea
salt, the removal of nitrogen oxides in semi-polluted air masses and the formation of ultra-fine
iodine oxide aerosol) [1]. Iodine chemistry is important also in the context of the nuclear
power-plant safety and the related research efforts within the CHIP program (Chemistry of
Iodine in the Primary Circuit) [2].

Computational details
Potential energy curves (PEC's), spectroscopic constants, equilibrium geometries and
dissociation energies were calculated for the ground and excited states of iodine oxide using
the complete active space second-order perturbation theory (CASSCF/CASPT2) and coupled
cluster theory through quasiperturbative triple excitations (CCSD(T)), implemented in the
MOLCAS 7.3 program package. The ground state of IO(X2Π) were computed at the CCSD(T)
level. Potential energy curves for excited states of IO, which have multi-configuration nature,
were computed at the CASSCF/CASPT2 level. The second order spin-free Douglas-KrollHess Hamiltonian was applied to calculate relativistic effects within the spin-adapted
CCSD(T) and the CASPT2 method. To include spin-orbit effects, which are important for
both ground and excited state of IO due to the presence of the heavy I, we imposed the
Restricted Active Space State Interaction method (CASPT2/RASSI-SO), introduced by Roos
and Malmqvist [3].
Two active spaces were used in the CASPT2 spin-free calculations for IO: the first
consisted of 9 valence electron in 6 orbitals (16a/10b inactive and 2a/4b active), followed by
CASPT2 calculations with 17 correlated electrons; the second included 9 valence electron in
12 orbitals (16a/10b inactive and 6a/6b active). A relativistic basis set, ANO-RCC with large
contraction

(for

iodine

(22s19p13d5f3g)/[10s9p8d5f3g]
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and

for

oxygen

(14s9p4d3f2g)/[8s7p4d3f2g]) has been used in all the calculations.

Results and discussion
The potential energy curves (PEC's) were calculated at bond lengths ranging form 1.5
to 3.5 Å using the ANO-RCC basis set. The character of the curves vary from slightly
bonding to more or less repulsive followed by one and more avoided crossings, as you can see
in Figure 1. For comparison PEC's were calculated at the CCSD and CCSD(T) level in the
range 1.5-2.0 Å.
A summary of the calculated spectroscopic properties for the ground and excited states
of molecule IO are presented in Table 1 together with available experimental and theoretical
data for comparison of accuracy.

Table 1: DKH-CCSD, CCSD(T)/ANO-RCC and DKH-CASPT2/ANO-RCC spin-free
spectroscopic properties of IO X1 2Π and a1 4 Σ- states

CCSD X1 2Π
CCSD(T) X1
2

Π

CASPT2 X1
2

Π

CASPT2 A1
2

Π

CASPT2 a1 4

ΣExper. X1
2

Π3/2 4

Exper. A1
2

Π3/2 5

Re/Å

ωe/cm-1

ωexe/cm-1

Te/cm-1

1.876

663.0

3.50

0

1.879

658.2

4.00

0

1.872

687.0

4.41

0

2.050

549.8

3.30

22 560

2.203

360.0

1.33

13 225

1.868

681.6

4.37

0

2.072

514.5

-

21 558
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Fig. 1: Potential energy curves for ground and excited states of IO molecule

The equilibrium bond lengths, anharmonicity and ro-vibrational constants were
calculated using the VIBROT program and by sixth-polynomial fit.

Conclusions
The computed results are in very good agreement with experiment but we must point
the fact that the experimental values are not spin-free. Therefore is necessary to include spinorbit coupling (SOC) effects into the calculations, which are important for both ground and
excited state of IO due to the presence of the heavy I. The SOC effect we included a
posteriori, using one-electron Fock-type spin-orbit Hamiltonian for the aproximation of the
SOC operator.
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Acceleration of CCSD(T) Computations Using Technology of Graphical Processing Unit
Miroslav Melicherčík, Lukáš Demovič, Michal Pitoňák, Pavel Neogrády
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Introduction
The most significant tasks, current theoretical and computational chemistry deals with,
are computations of properties of atoms and molecules. There are several approaches to solve
such a task but each of them has some difficulties. Basic quantum chemical method available
is the Self Consistent Field method (SCF), which provides more then 99 % of the overall
energy of a system. Unfortunately, there are effects that are not observed within the SCF
model at all, what may often lead to fatal errors. Therefore, it is essential to use some other
method that provides the rest of the energy – correlation energy [1].
Coupled Cluster theory [2] is one of the most effective approaches in this field. It's
basic approximation - CCSD includes only mono and biexited clusters [3]. This method was
later developed in various ways to approximate the inclusions of higher excitation operators
[4, 5], adaptation of coupled clusters theory to treat the open-shell systems [6, 7], the ability to
describe the excited states [8, 9] and the development of analytic first and second [10, 11]
derivatives.
In recent years, development in computational technology was remarkable that
allowed to calculate properties of more complicated chemical systems. Unfortunately, these
calculations often takes long time to get a result, therefore it is necessary to develop the theory
of the method as well as its implementation on available hardware. Our goal is to implement
the most time consuming part of CCSD(T) calculation (matrix multiplication) on highly
parallel multithreaded, manycore processors used in graphic cards – GPUs [12].

The Coupled Cluster theory
In the Coupled Cluster theory, the CC wavefunction is defined as:
ΨCC = e T Φ 0
ˆ

[A]

where Tˆ is cluster operator, which is simply a sum of one-, two-, … N-cluster operators.

Tˆ = Tˆ1 + Tˆ2 + ... + TˆN

[B]

To get the energy corresponding to this wavefunction, the natural solution would be to insert
the wavefunction to the Schrödinger equation. Exploiting CBH theorem, we can finally get
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the following expression:
ˆ
ˆ
ˆ
e −T Hˆ N e −T Φ 0 = Hˆ N e −T Φ 0

C

= ∆E Φ 0

[C]

where C indicates the limitation to connected diagrams only.
Using a projective technique, we can get the expression both for energy
ˆ
Φ 0 Hˆ N e −T Φ 0

C

= ∆E

[D]

and for amplitudes
ˆ
0 = Φ ijab...... Hˆ N e −T Φ 0

[E]

C

These equations are non-linear, coupled to other amplitudes and energy dependent. Moreover,
they are formally exact, as long as the Tˆ operator is not truncated, the exact wavefunction
may be obtained.
If we restrict just to mono- and biexcitation, we get formulation of the CCSD method
(coupled cluster singles and doubles).
Tˆ = Tˆ1 + Tˆ2

[F]

To obtain programmable form of CCSD equations, it is useful to employ the anticommutation
rules of the second-quantization operators, the Hausdorff expansion and the Wick’s theorem
to derive the equations that will contain only the energy, cluster amplitudes and one- and twoelectron integrals arising from Hamiltonian. In practice, it is convenient to exploit the
diagrammatic technique to derive these equations more easily [1].
It was approved that the importance of higher excitation, mainly triples, for the high
accurate calculation of many molecular properties is significant. However, full CCSDT
approach is too expensive. It is useful to include at least a main part of triple excitation, that
can be derived from the relationship between the CC and MBPT. CCSD energy is complete
up to MBPT(4), however contribution from connected T3 are missing. Employing
diagrammatical technique, we can obtain the formulas for this contribution:
ET( 4 ) =

1
tijkabc ( 2)tijkabc ( 2) Dijkabc
∑
36 ijk , abc

[G]

while the second-order triple excitation amplitudes can be obtained from the equation:
Dijkabc tijkabc ( 2) = P (k ij )P (a bc )∑ bc dk tijad (1) − P (i jk )P (c ab )∑ lc jk tilab (1)
d

l

[H]

where P(k ij ) stands for the antisymetric permutation of index k with index i,j and tijab (1) stands
for the first-order Tˆ2 amplitudes. The CCSD energy can be corrected as:

ECCSD +T ( 4) = ECCSD + ET( 4)
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[I]

If we use the converged Tˆ2 amplitudes instead 1.st order ones, we will get another
correction, which was denoted as CCSD + T(CCSD) or CCSD[T] [5, 13]. A simple extension
of this approach by another 5-th order then gives most frequently used CCSD(T) approach.

Parallel programming on GPU
Driven by the insatiable market demand for realtime, high-definition 3D graphics, the
programmable Graphic Processor Unit – GPU has evolved into a highly parallel,
multithreaded, manycore processor with very high memory bandwidth, what allows it to be
used as powerful computation resource. The GPU is especially well-suited to address
problems that can be expressed as data-parallel computations (the same program is executed
on many data elements in parallel) with high arithmetic intensity (the ratio of arithmetic
operations to memory operations). Because the same program is executed for each data
element, there is a lower requirement for sophisticated flow control and because it is executed
on many data elements and has high arithmetic intensity, the memory access latency can be
hidden with calculations instead of big data caches.
In 2006, NVIDIA introduced Compute Unified Device Architecture (CUDA), which is
a general purpose parallel computing architecture with a new parallel programming model
and instruction set architecture [12]. It is a software environment that allows developers to use
C as a high-level programming language. Besides this, as a part of CUDA, there is a
CUBLAS library, which is an implementation of Basic Linear Algebra Subprograms (BLAS)
on top of the NVIDIA CUDA. It allows access to the computational resources of NVIDIA
GPUs. The library is self-contained at the API level, that is, no direct interaction with the
CUDA driver is necessary [14]. The basic model by which applications use GPU resources is
to allocate certain memory in GPU memory space, fill it with data, make some computation
and finally upload the result back to the host.

Results and discussion
As was mention before, the most time consuming parts of CCSD(T) procedure are
matrix multiplications, which are based on dgemm procedure. Therefore, we have focused on
how to accelerate these parts of computation with NVIDIA CUBLAS library. We have done
several measurements to determine what speed-up can be achieved by using this library for
calculations on GPU. A simple square matrix-matrix multiplication program with Intel-MKL
BLAS library on 1 and 2 threads was compared to CUBLAS library. The measurement was
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performed on the hardware with specification in Table 1. Results for the matrix multiplication
are summarized in Table 2 and Figure 1.

Tab. 1: Hardware specification.

Processo
r
Cores
Memory

Computer
2 x AMD Opteron 2,4
GHz
2x1
8 GB

NVIDIA Tesla C1060
NVIDIA 1,3 GHz
240
4 GB

Tab. 2: Time dependence of matrix multiplication on size of matrices N.N (blas – singlethreaded blas, thrblas – two-threaded blas, cublas – blas on GPU).
N
500
1000
2000
4000
5000
6000
7000
8000
10000

blas
[s]
0,070
0,500
3,891
30,813
60,430
104,00
0
165,42
2
246,28
9
480,64
8

thrblas cublas
[s]
[s]
0,063 0,008
0,367 0,039
2,047 0,242
15,555 1,984
30,383 4,641

blas
cublas

thrblas
cublas

8,75
16,13
15,56
15,47
13,00

7,88
9,41
8,46
7,84
6,55

52,922

6,703

15,52

7,90

82,898 12,734
123,43
8
13,578
241,33
6
31,023

12,99

6,51

18,14

9,09

15,49

7,78

Fig. 1: Time dependence of matrix multiplication on size of matrices N .
We achieved average speed-up based on usage of CUBLAS library in comparison with IntelMKL BLAS library running on single-treaded 13,59 and on two-threaded 7,21 routines.
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In this faze, we were able to implement dgemm function from CUBLAS library to
CCSD(T) program in MOLCAS program package. Modified were both procedures, for CCSD
calculation and CCT3 calculation. Dgemm function runtime and total runtime was measured
for molecule CHFClOH and for different basis sets. Results are summarized in Table 3.

Tab. 3: Results for CCSD and CCT3 calculations.

# of basis functions
Occupied orbitals
Virtual orbitals
t(BLAS, dgemm)

CCSD CCT3
152
21
131
225 s
653 s

CCSD CCT3
284
21
263
2506 s 8438 s

259 s

503 s

1783 s

4273 s
1,97

t(CUBLAS, dgemm)
t(BLAS, dgemm)/t(CUBLAS,
dgemm)
t(BLAS, total)

0,87

1,30

1,41

337 s

1249 s

6625 s

t(CUBLAS, total)

389 s

1229 s

t(BLAS, total)/t(CUBLAS, total)
C.ANO-RCC
F.ANO-RCC
Cl.ANO-RCC
O.ANO-RCC
H.ANO-RCC

0,87
1,02
4S 3P 2D 1F
4S 3P 2D 1F
5S 4P 2D 1F
4S 3P 2D 1F
3S 2P 1D

15172
s
6154 s 11118
s
1,07
1,36
5S 4P 3D 2F 1G
5S 4P 3D 2F 1G
6S 5P 3D 2F 1G
5S 4P 3D 2F 1G
4S 3P 2D 1F

CCSD CCT3
352
21
331
5344 s 19506
s
3734 s 9108 s
1,43

2,14

9346 s

32932
s
8484 s 22813
s
1,10
1,44
6S 5P 4D 2F 1G
6S 5P 4D 2F 1G
7S 6P 4D 3F 2G
6S 5P 4D 2F 1G
5S 4P 3D 1F

We can see that achieved speed-up for both CCSD and CCT3 procedures are much
lower then in previous experiment. It is mostly due to low bandwidth between host memory
and GPU memory. The only solution for this problem is to reduce data transfer over PCI
Express bus to minimum. That means to perform as much calculation as possible on GPUs
without additional data transfer to and from GPU memory. For this reason, it was written
program that simulates the most time consuming part of CCSD(T) procedure – noniterative
T3 part. Within this program, all calculations were performed on GPU and data transfer was
done only at the beginning and at the end of procedure. Results are summarized in Table 4.

Tab. 4: Results for simulating CCT3 calculations (blas – single-threaded blas on CPU, thrblas
– two-threaded blas on CPU, cublas – blas on GPU, cuda – whole program on GPU).
Number of occupied
orbitals
Number of virtual
orbitals

10

15

20

100

150

200
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blas
thrblas
cublas
cuda

78,366 s
46, 718 s
37, 471 s
7,706 s

19m 15,225 s
11m 9,815 s
6m 37,841 s
1m 28,057 s

127m 7,156 s
69m 37,045 s
38m 30,847 s
9m 15,475 s

Conclusions
We can see, that there is a significant potential of GPU in the speeding up of the
processes with high arithmetical density. Potential speedup is over one order of magnitude
compared to one thread, and approximately 7x for double threads. However results,
summarized in Table 3 shows, that the simple substitutuion of BLAS routines to their
CUBLAS analogues without other reorganization of MOLCAS code brings only slight
speedup. However, experiment, in which specific GPU oriented treatment for the model of
noniterative T3 step was employed shows, that the potential of GNU can be succesfully
exploited. Obtained cca 7x speedup is very close to the limit, defined by simple matrix-matrix
multiplication test.
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Analýza ibuprofénu a jeho metabolitov v ľudskom moči využitím techniky
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Univezita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
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Úvod a formulácia cieľa
Štúdium metabolizmu liečiv hrá kľúčovú úlohu vo vývoji liečiv, pričom umožňuje
identifikovať metabolické cesty a rýchlosti eliminácie ako aj miesta biotransformácie [1, 2].
Terapeutické liečivá a ich metabolity sú zvyčajne prítomné v biologických vzorkách (moč,
sérum, atď.) na stopovej koncentračnej úrovni. Tento typ vzoriek môže obsahovať niekoľko
stoviek zložiek s rozdielnymi chemickými/biologickými vlastnosťami, ktoré sú v nich
prítomné na výrazne rozdielnych koncentračných úrovniach. Vyššie uvedené skutočnosti
indikujú použitie kombinácie vysoko-účinných separačných techník s citlivou a/alebo
selektívnou detekciou. Kvapalinová chromatografia s hmotnostnou spektrometriou (LC-MS)
alebo kvapalinová chromatografia s tandemovou hmotnostnou spektrometriou (LC-MS/MS)
poskytujú jedinečné možnosti pre farmaceutickú analýzu. LC/MS a LC/MS/MS metódy je
možné aplikovať na širokú skupinu farmaceuticky významných látok najmä vďaka množstvu
analyticky významných vlastností (citlivosť, selektivita, rýchlosť analýzy a cenová
efektívnosť) [3].
LC-IT-TOF-MS sa ukazuje byť účinnou analytickou technikou, napríklad pri separácii
a identifikácii biologicky významných látok (terapeutických liečiv a ich metabolitov)
prítomných v rôznych komplexných biologických zmesiach. Hlavnými výhodami tohto
systému sú vysoká separačná účinnosť, krátky čas analýzy, vysoká selektivita a citlivosť
detekcie a malé množstvo vzorky potrebné na analýzu. LC-IT-TOF-MS umožňuje získať ako
chemickú tak aj štruktúrnu informáciu s využitím fragmentačnej sily iónovej pasce ako aj
schopnosti vysokého rozlíšenia iónov a zisku presnej hmoty iónov pomocou analyzátora doby
letu.
Táto práca sa venuje možnostiam analýzy a následnej identifikácie ibuprofénu a jeho
metabolitov prítomných v komplexnej biologickej matrici (ľudský moč) s využitím techniky
LC-IT–TOF-MS.

Materiál a metódy
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Na LC-MS analýzu vzoriek bol použitý analyzátor LC-IT-TOF-MS ™ (Shimadzu,
Kyoto, Japansko). Tento hmotnostný spektrometer v sebe spája ionizáciu elektrosprejom
(ESI), 3D kvadrupólovú iónovú pascu (IT) a analyzátor doby letu s ortogonálnou
akceleráciou (TOF), ktorý umožňuje dosiahnutie vysokej citlivosti a vysokého rozlíšenia
iónov. LC experimenty sa uskutočňovali na kolóne Ascentis C18 (100/2,1 mm; 5 µm veľkosť

častíc) s využitím gradientovej elúcie (voda - acetonitril) s prietokom 0,2 ml/min. MS a MSn
experimenty sa uskutočňovali v pozitívnom aj negatívnom móde, v rozsahu 50-1000 m/z.
Všetky chemikálie použité v tejto práci boli získané od spoločností Merck (Darmstadt,
Nemecko), Sigma-Aldrich (Steinheim, Nemecko) a Fluka (Busch, Švajčiarsko). Kyselina
mravčia, acetonitril a voda pre LC-MS boli získané od Merck. Vzorky liečiva Nurofen
StopGrip® (Reckitt Benckiser Healthcare Ltd., Slough, Veľká Británia) boli získané
z lokálnej lekárne. Vzorky moču boli odoberané 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6 hodín po orálnom užití
1 tablety Nurofen StopGrip® (200 mg ibuprofénu a 30 mg pseudoefedrín hydrochloridu)
piatimi zdravými osobami. Všetky vzorky moču boli hneď po odbere zriedené acetonitrilom
v pomere 1:1, centrifugované 5 minút pri 5000 otáčkach a prefiltrované cez 0,45 µm filter
(Millipore, Molheim, Francúzsko). Následne 10 µl každej vzorky bolo nainjektovaných
priamo do LC-IT-TOF-MS analyzátora.

Výsledky a diskusia
Vzorky moču boli odoberané 0, 1, 2, 3, 4, 5 a 6 hodín po orálnom užití 1 tablety
Nurofen StopGrip® (200 mg ibuprofénu a 30 mg pseudoefedrín hydrochloridu) piatimi
zdravými osobami. Následne boli všetky vzorky moču zriedené acetonitrilom v pomere 1:1,
centrifugované 5 minút pri 5000 otáčkach a prefiltrované cez 0,45 µm filter (Millipore,
Molheim, Francúzsko). 10 µl každej vzorky bolo nainjektovaných priamo do LC-IT-TOF-MS
analyzátora. Vzorky boli analyzované na kolóne Ascentis C18 (100/2,1 mm; 5 µm) s využitím
gradientovej elúcie (voda - acetonitril) s prietokom 0,2 ml/min a efluent bol transportovaný
do MS analyzátora cez ESI rozhranie. MS a MS3 experimenty sa uskutočňovali v pozitívnom
aj negatívnom móde, v rozsahu 50-1000 m/z. Celková dĺžka jednej LC-MS analýzy bola
12 minút. MetID Solution software (Shimadzu) je silný nástroj na hľadanie možných
metabolitov v získaných MS (MSn) experimentoch. Umožňuje získať potenciálne metabolity
na základe informácií o sumárnom vzorci analyzovanej látky (liečiva). Po uplynutí krátkeho
výpočtového času poskytne program MetID Solution zoznam možných (očakávaných)
metabolitov, neočakávaných metabolitov a ostatných píkov. Software umožňuje porovnať
extrahované iónové chromatogramy pre analyzovanú a kontrolnú vzorku vizuálne spolu s MS
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a MSn spektrom pre všetky (ne)očakávané metabolity. V našich experimentoch sme
uskutočnili výpočet možných metabolitov ibuprofénu pre vzorky moču od všetkých
dobrovoľníkov zo získaných LC-MS dát (príklad LC-MS analýzy je ukázaný na obr.1).
(x10,000,000)
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Obr. 1: LC-MS analýza vzorky moču pred užitím liečiva -blank (a) a vzorky moču od
dobrovoľníka #4 odobraného 3 hodiny po orálnom užití 1 tablety Nurofen StopGrip (b).
TIC záznamy v pozitívnom (horný záznam) a negatívnom (dolný záznam) móde ionizácie.
Vysoké riziko falošne-pozitívnych výsledkov pri takýchto analýzach spôsobilo to,
že do úvahy sme brali len tie metabolity, ktoré sa vyskytovali vo vzorkách všetkých
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dobrovoľníkov. Sumarizáciou výsledkov z MetID Solution softwaru sa ukázalo, že
z možných 7 metabolitov ibuprofénu sa vo vzorkách moču nachádzalo 5 metabolitov.
Extrahované iónové chromatogramy potenciálnych metabolitov vo vzorke moču sú ukázané
na obr. 2.
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Obr. 2: TIC a XIC záznamy vzorky moču dobrovoľníka #4 odobratého 3 hodiny po orálnom
užití
1 tablety Nurofen StopGrip.
Detailné štúdium MS-MS3 získaných dát potvrdilo prítomnosť 5 metabolitov
ibuprofénu vo vzorkách moču u všetkých dobrovoľníkov. Metabolické cesty odbúravania
ibuprofénu z ľudského organizmu sú ukázané na obr. 3.
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Obr. 3: Schematické znázornenie metabolických dráh ibuprofénu s vypočítanými
monoizotopickými hmotami metabolitov ibuprofénu a hmotami iónov v pozitívnom
a negatívnom móde ionizácie.
Záver
LC-IT-TOF-MS analyzátor bol v tejto práci použitý na in-vivo analýzu ibuprofénu
a jeho metabolitov vo vzorkách moču získaných v časovom intervale 6 hodín po orálnom užití
1 tablety Nurofen StopGrip (200 mg ibuprofénu) od piatich zdravých dobrovoľníkov. LC-MS
analýzy sa uskutočňovali na kolóne Ascentis C18 column (100/2,1 mm; 5 µm veľkosť častíc)
s využitím gradientovej elúcie (voda-acetonitril) s prietokom 0,2 ml/min. MS dáta boli
získané v pozitívnom (+4,5 kV) a aj negatívnom (-3,5 kV) móde ionizácie. MS-MS3 spektrá
boli získané v automatickom móde zberania dát. Namerané dáta boli analyzované MetID
Solution software. Prítomnosť predpokladaných možných metabolitov z MetID Solution bola
pre vzorky moču od každého dobrovoľníka pozorne overená v MS-MS3 spektrách s cieľom
vylúčiť falošne-pozitívne výsledky. Vo vzorkách moču všetkých dobrovoľníkov bolo
pozitívne identifikovaných 5 metabolitov, t.j. hydroxyibuprofén a karboxyibuprofén
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vo fáze I metabolickej dráhy, ibuprofén glukuronid, hydroxyibuprofén glukuronid
a karboxyibuprofén glukuronid vo fáze II metabolickej dráhy.
Použitie ibuprofénu ako modelového analytu je ďalším príkladom využitia LC-ITTOF-MS na získanie vysoko-kvalitných dát s detekciou metabolitov oboch fáz I a II
v ľudskom moči. Použitím kolízne indukovanej disociácie v iónovej pasci sa získali MSn dáta
pre detekciu a potvrdenie prítomnosti metabolitov ibuprofénu. Na druhej strane, použitie
analyzátora doby letu s vysokým rozlíšením viedlo k získaniu presných hmôt ako
prekurzorových tak aj produktových iónov. Takto získané informácie umožnili potvrdiť
metabolické reakcie ako sú hydroxylácia, oxidácia a glukuronidácia.
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Príprava 64Cu pre PET diagnostiku a terapiu - príprava terča
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Úvod a formulácia cieľa
Rakovina je druhou najčastejšou príčinou úmrtia na Slovensku s podielom 25 percent
zo všetkých úmrtí. Najnovšie údaje ukazujú už na nárast 24-tisíc nových prípadov ročne.
Včasné diagnostikovanie rakoviny u pacienta je dôležitý (ak nie najdôležitejší) krok v liečbe
onkologického pacienta. PET diagnostika okrem iného umožňuje vizualizovať aktivitu
nádora, určiť rozsah nádorového ochorenia alebo sledovať účinnosť liečby. Vývoj nových
rádiofarmaceutík pre PET diagnostiku a terapiu má preto veľké opodstatnenie.
V posledných
rádioizotopom

64

rokoch

vzrástol

záujem

o použitie

rádiofarmák

značených

Cu. Tento záujem možno pripísať jeho fyzikálnym vlastnostiam (T1/2=12,7

h, β- 37,1%, β+ 17,9%), ktoré ho predurčujú pre terapiu (β-) a pre použitie v diagnostike (β+)
napr. hypoxických tumorov [1].

64

Cu bola použitá aj na značenie peptidov pre diagnostiku

a terapiu neonkologických ochorení [2]. V oblasti neonkologických ochorení (obzvlášť
zápalových ochorení) sa ponúka spolupráca s Ústavom anorganickej chémie, technológie
a materiálov FCHPT STU v Bratislave, kde sa zaoberajú komplexáciou medi v rôznych
oxidačných stavoch. Dopyt po

64

Cu je podmienený aj faktom, že jeho produkcia je možná

v biomedicínskych cyklotrónoch (s energiou protónov 11-18 MeV). Komerčné firmy začali
s vývojom zariadení pre automatizovanú produkciu

64

Cu, napr. Syntera Cu-64 (IBA,

Belgicko) [3] alebo Alceo metal light (Comecer, Taliansko) [4].
Existuje viacero spôsobov prípravy
64

64

Cu, napr.

64

Zn(d,2p),

66

Zn(d,α),

68

Zn(p,αn),

Zn(n,p), 64Ni(d,2n), 64Ni(p,n). Práve jadrová reakcia 64Ni(p,n) je veľmi vhodná, pretože má

veľký účinný prierez aj pri energiách malých biomedicínskych cyklotrónov. Rádiochemické
nečistoty sú spôsobené konkurenčnou reakciou

64

Ni(p,α)61Co (˂3%), avšak

61

Co je

krátkožijúci izotop (1,6 h). Terčový materiál obsahuje aj malé množstvo ďalších izotopov Ni,
spôsobujúcich produkciu rádiochemických nečistôt (57Ni,

55-58

Co). Tie je možné eliminovať

použitím vysokoobohateného terčového materiálu (v našom prípade 99,07% 64Ni).
Výrobu rádiochemikálie (64CuCl2) je možné zhrnúť do týchto krokov:

j) Elektrolytická príprava terča - galvanostatické alebo potenciostatické pokovovaniu Ni
na Au alebo Pt disk
858

k) Ožarovanie terča v cyklotróne
l) Rozpúšťanie terčového materiálu a následná separácia 64Cu (ionexy)
m)

Príprava rádiochemikálie 64CuCl2

Cieľom práce realizovaného v projekte APVV VMSP-P-0075-09 je vývoj elektrodepozičnej
cely a následná príprava terča s požadovanou hrúbkou terčového materiálu, vypracovanie
separačných postupov pre oddelenie Cu a Ni, recyklácia Ni pre ďalšie použitie, stanovenie
výťažku jadrovej reakcie

64

Ni(p,n)64Cu. Posledným krokom bude optimalizácia separačných

postupov pre automatizáciu výroby 64Cu.

Materiál a metódy
Optimalizácia prípravy terča (elektrodepozície) je vzhľadom na vysokú cenu
vysokoobohateného

64

Ni uskutočňovaná pomocou prírodného niklu a chemikálií p.a. čistoty.

Po optimalizácii budú práce pokračovať s vysokoobohateným

64

Ni a s vysoko čistými

chemikáliami kvôli zabezpečeniu maximálnej rádiochemickej čistoty 64Cu.
Elektrodepozícia Ni sa realizovala v elektrodepozičnej cele v trojelektródovom
zapojení. Katódou je Au alebo Pt disk, anódou je Pt drôtik, kalomelová referenčná elektróda.
Pre

galvanostatické, potenciostatické, ale aj pulzné pokovovanie sa použilo zariadenie

PARSTAT (Princeton Applied Research USA). Ako modelový roztok pre elektrodepozíciu
bol zvolený roztok NiSO4.6H2O a H3BO3.
Elektrodepozícia sa realizovala v galvanostatickom móde, prúdom 30 mA. Napätie
katódy oproti kalomelovej elektróde bolo v rozmedzí -1,8 až -1,4 V. Čas trvanie
elektrodepozície je približne 12 hodín. Hrúbka vrstvy deponovaného niklu sa stanovila
výpočtom po zvážení hmotnosti niklu na ploche 1,13 cm2. Kvalita povrchovej vrstvy sa
zisťovala pomocou SEM a AFM a optického mikroskopu.
Na ožiarenie terča protónmi sa použije cyklotrón IBA 18/9. Pre upevnenie terča sa
použije zariadenie COSTIS, ktoré je nainštalované na externom zväzku. Cieľom je získať
homogénny zväzok na ploche 1,2 cm2 s energia protónov pod 15 MeV.
Na separáciu Ni a Cu sa použijú ionomeničové kolóny s náplňou Bio-Rad AG1-X8.

Výsledky a diskusia
Elektrodepozičná cela bola vyrobená z materiálu PEEK. Jej súčasťou je miešadlo
a umožňuje zahrievanie elektrolytu.
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Na obr. 1 je závislosť energie iónov od hrúbky. Metódou Monte Carlo sa teoreticky
optimalizovala hrúbka terča potrebná na maximálne využitie protónov s energiou 12 MeV pri
znížení ich energie na 9 MeV. Zistilo sa, že na takéto zníženie energie je potrebná hrúbka
deponovaného niklu 120 µm. Pri priemere vrstvy 12 mm to zodpovedá 120 mg Ni.

Obr. 1: Závislosť energie protónov od hrúbky deponovanej vrstvy niklu.
Pri voľbe vhodného typu elektrolytu sa kládol dôraz najmä na jeho jednoduchosť. V
priemysle je najpoužívanejší Wattsov elektrolyt, ktorý obsahuje NiSO4.6H2O, NiCl2.6H2O a
H3BO3. Známy je tiež elektrolyt typu „all-sulphate“, ktorý obsahuje len NiSO4.6H2O a
H3BO3. Vyskúšali sme deponovať Ni z oboch týchto elektrolytov, rozdiel v množstve
vylúčeného Ni nebol, v prípade Wattsovho elektrolytu, komplexácia Ni pomocou
chloridových aniónov spôsobila, že vrstva vylúčného Ni bola priľnavejšia k Au disku.
Po ožiarení terča sa disk rozpúšťa v 6 mol.dm-3 HCl, zistilo sa však, že ak sa po
elektrodepozícii z elektrolytu typu all-sulfate disk vloží do koncentrovanej HNO3, niklová
vrstva sa nerozpustí, ale celá, bez strát na hmotnosti Ni, sa odleptá od Au disku. Tento
poznatok umožňuje využiť odleptanú vrstvu pre Augerovu spektroskopiu alebo pre SEM.
Priaznivý vplyv H3BO3 je dobre známy z literatúry [5]. Je však zrejmý aj z
experimentu, kde sme porovnali deponovanie Ni z roztoku samotného NiSO4.6H2O pri pH 4,5
[6] a tiež pri pH 9 [4, 7] upraveným s NH4OH a z roztoku obsahujúceho NiSO4.6H2O a tiež
H3BO3. Markantný rozdiel v kvalite deponovanej vrstvy je vidieť na obrázku č. 2 a 3.

860

Obr. 2: Ni vylúčený z roztoku NiSO4.6H2O +

Obr. 3: Ni vylúčený z roztoku

Zeleno-čierna vrstva je zmes oxidov a hydroxidov niklu (zelený prášok) a
oxohydroxidov niklu (čierny prášok) [8]. Vrstva kovového niklu (obr. č. 2) bola pomocou
koncentrovanej HNO3 odleptaná od zlatého disku a použitá pre SEM a Augerovu
spektroskopiu.

Obr. 4: AES-Ni vrstva, spodok.

Obr. 5: AES-Ni vrstva, vrch.

Na obr. č. 4 a 5 sú spektrá získané Augerovou spektroskopiou. Na obr. 4 je možné
vidieť pík pri 180 eV, ktorý patrí bóru. Po odprášení vrstvy sa na spektre tento pík neobjavuje.
Na spektre pre vrchnú časť vrstvy (obr. 5) pík pre bór chýba. Po odprášení sa pre obidve
strany vrstvy získali spektrá, na ktorých sú len píky prislúchajúce niklu.

Ďalšia časť experimentov sa týkala množstva pridanej H3BO3. Elektrolyt obsahoval
vždy NiSO4.6H2O (19,02.10-4 mol Ni) a (i) 0.056 g H3BO3, (ii) 0.118 g H3BO3, (iii) 0.235 g
H3BO3. Elektrodepozícia sa realizovala prúdom 30 mA po dobu 2 hodín.

Tab. 1: Vplyv množstva H3BO3 na množstvo deponovaného niklu.
n H3BO3:n NiSO4.6H2O
m NiSO4.6H2O [g]
m H3BO3 [g]
m vylúč Ni [mg]
pH pred depozíciou
pH po depozícii

0,5:1
0,5
0,059
25
4,6
1,28
861

1:1
0,5
0,118
24
4,33
1.30

2:1
0,5
0,235
26
3,96
1,26

V tab. 1 sú uvedené výsledky, zvýšenie množstva pridanej H3BO3 nemá vplyv ani na
množstvo vylúčeného Ni ani na kvalitu vrstvy. V ďalších experimentoch bol teda používaný
modelový roztok, ktorý obsahoval 0.5 g NiSO4.6H2O a 0.056 g H3BO3 v 5 ml H2O.
Z našich experimentov sa zdá byť pre depozíciu najvhodnejšia prúdová hustota
približne 30 mA.cm-2. Depozíciu Ni z modelového elektrolytu sme uskutočnili pri troch
rôznych hodnotách prúdovej hustoty: 10, 30, 100 mA.cm-2, vždy počas 2 hodín. Pri zvýšení
prúdovej hustoty z 10 na 30 mA.cm-2 sa aj množstvo deponovaného niklu zvýšilo trikrát (z 9
mg na 26 mg). Vrstva bola hladká, lesklá, s miernym „pittingom“. Pri prúdovej hustote 100
mA.cm-2 sa nikel deponoval vo forme oxidov a hydroxidov.

Ďalšie experimenty boli zamerané na kvantitatívne vylúčenie Ni na Au disk.
Vzhľadom na vysokú cenu terčového materiálu je žiadaná čo najvyššia účinnosť
elektrodepozície. Tá by mala prebiehať z pH 4-5 [9]. Počas vylučovania však pH elektrolytu
klesá (po dvoch hodinách deponovania až na pH 1,4), čo je spôsobené prebiehajúcimi
elektrochemickými reakciami. V tab. 2 je vidieť ako klesá množstvo vylúčeného niklu s

časom. Pri nízkom pH (1,2-1,4) sa podstatná časť prúdu spotrebuje na vylučovanie vodíka na
katóde, tzv. HER (z angl. hydrogen evolution reaction) množstvo vylúčeného niklu klesá.
Úprava pH počas depozície do málo kyslej oblasti (pH 4-6) je kľúčovým krokom v
kvantitatívnom vylúčení niklu z elektrolytu. pH sa upravovalo pomocou NH4OH.

Tab. 2: Množstvo vylúčeného niklu v závislosti od času.
dĺžka trvania elektrodepozície hmotnosť vylúčeného niklu
[hod]
[mg]
1

16

3

10

5

5

24

0

V literatúre sa uvádza aj priaznivý vplyv teploty (50-70 °C) na kvalitu deponovanej
vrstvy [10], preto ďalšie experimenty budú venované práve tejto oblasti. Elektrodepozičná
cela umožňuje zahrievanie elektrolytu približne na 70 °C.

Záver
Optimalizácia prípravy terča sa uskutočnila s prírodným niklom. Pre elektrochemické
experimenty sa ako modelový elektrolyt vybral roztok NiSO4.6H2O a H3BO3. Uskutočnili sa

862

experimenty pre potenciostatickú a potenciogalvanickú prípravu terča. Na modelových
roztokoch sa získali voltamperometrické charakteristiky sústavy v trojelektródovom zapojení.
Taktiež sa metódou Monte Carlo optimalizovala hrúbka terča a bola navrhnutá
elektrodepozičná cela, ktorá umožňuje miešanie a zahrievanie elektrolytu. Augerovou
spektroskopiou sa zistilo, že deponovaná vrstva neobsahuje žiadne iné prvky, iba nikel.
Okrem iného sa sledoval vplyv H3BO3 na kvalitu terča a optimalizovalo sa množstvo pridanej
H3BO3 a taktiež vplyv prúdovej hustoty na množstvo vylúčeného niklu a tiež na kvalitu terča.
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Teoretické štúdium vlastností excitovaných stavov 2-cyklopentén-1-ónu.
Jana Páleniková
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, palenikova.jana@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Štúdium elektrických vlastností excitovaných stavov molekúl je zaujímavé z hľadiska
pochopenia priebehu chemickej reakcie, nakoľko sa predpokladá ich fundamentálna úloha
v mechanizme. Skúmanie vlastností excitovaných molekúl je experimentálne veľmi náročná
úloha, často zaťažená chybami, niekedy tiež nejednoznačným vyhodnotením spektrálnych
údajov. Teoretické štúdium týchto vlastností je v tomto prípade veľmi efektívnym nástrojom.
Táto práca je zameraná na skúmanie elektrických vlastností väčších organických
molekúl. Ako predmet nášho štúdia sme zvolili organickú molekulu 2-cyklopentén-1-ón v jej
základnom elektronickom stave S0 a troch excitovaných stavoch S1 (n→π*), T1 (n→π*) a T2
(π→π*).

Materiál a metódy
Na optimalizáciu geometrie molekuly 2-cyklopentén-1-ónu vo všetkých skúmaných
stavoch bola použitá metóda CASPT2 za použitia modulu ALASKA.
Na výpočty elektrických vlastností boli použité metódy spriahnutých klastrov a to
konkrétne aproximáciami CCSD a CCSD(T) [1,2]. Pri open-shell singlete S1(n→π*), ktorý
nie je možné popísať len jedným determinantom bola použitá dvojdeterminatová modifikáciu
CCSD metódy [3].
Všetky metódy použité na optimalizáciu aj samotné výpočty elektrických vlastností sú
implemetované v programovom balíku MOLCAS [4].
Ako bázu atómových orbitálov sme použili bázu 6-311+G(d,p) pre optimalizáciu
geometrie a Pol [5] bázu na výpočty elektrických vlastností.

Výsledky a diskusia
Predmetom nášho skúmania bola a je organická molekula 2-cyklopentén-1-ón v
základnom elektronickom stave a troch excitovaných stavoch S1(n→π*), T1(n→π*)
a T2(π→π*). Táto molekula je dôležitým prekurzorom pre syntézu mnohých umelo
vyrábaných látok ako sú napríklad terpénoidy a steroly.
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Orbitál π*

Orbitál n

Obr. 1: Orbitálové zobrazenie excitácie n→π*.

Orbitál π

Orbitál π*

Obr. 2: Orbitálové zobrazenie excitácie π→π*.

Pri excitácii S1(n→π*) a T1(n→π*) (Obr.1) sa elektrón excituje z posledného dvakrát
obsadeného orbitálu n do najnižšieho neobsadeného orbitálu π*. Excitácia T2(π→π*) (Obr.2)
prebieha z predposledného obsadeného orbitálu π do prvého neobsadeného orbitálu π*. Pre
lepšiu ilustráciu sú orbitály vykreslené programom ChemCraft.
Optimalizácia geometrie bola prvým krokom pri našich výpočtoch. Keďže sme skúšali
viac prístupov naše výsledky sú zatiaľ len čiastočné. Nakoniec sme zvolili metódu CASPT2
s použitím modulu ALASKA, ktorý na optimalizáciu používa numerické gradienty.
Geometria základného stavu je pre lepšiu ilustráciu znázornená na obrázku 3. Na geometriách
excitovaných stavov sa ešte stále pracuje pre ich veľkú výpočtovú náročné.
Vertikálne excitačné energie molekuly 2-cyklopentén-1-ónu v báze Pol sú uvedené
v tabuľke 1. V Pol báze boli počítané aj elektrické vlastnosti.
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Obr. 3: Geometria molekuly 2-cyklopentén-1-ónu v základnom elektronickom stave.

Tab. 1: Vertikálne excitačné energie molekuly 2-cyklopentén-1-ón v excitovaných stavoch
S1, T1 a T2 v báze Pol (eV).

RASSCF
CCSD
CCSD(T)

S1
3,56
3,96

T1
3,23
3,62
3,65

T2
3,41
3,98
4,06

Druhým krokom našej práci boli výpočty elektrických vlastností danej molekuly.
Zatiaľ len v zoptimalizovanej geometrii základného stavu. Výpočty boli robené metódami
spriahnutých klastrov CCSD a CCSD(T) s bázou atómových orbitálov Pol, ktorá bola
vyvinutá A.J. Sadlejom práve na výpočty elektrických vlastností. Všetky doterajšie výsledky
dipólových momentov a polarizovateľností sú uvedené v tabuľke 2 a 3 vypočítané metódou
„finite field“ FFPT. Pri tejto metóde boli použité polia 0,002, 0,004 a 0,008. Na výpočty som
použila až tri polia z dôvodu použitia Rombergovej schémy [6] (väčšia presnosť O(h4)) pre
dipólové momenty aj dipólové polarizovateľnosti.
Výrazná zmena dipólového momentu v osi z pri excitovanom stave T1 je spôsobená
excitáciou. Pri excitovanom stave T2 výraznejšiu zmenu pri dipólových momentoch
nepozorujeme.
Pri polarizovateľnostiach badáme podobný trend ako pri dipólových momentoch.
Väčšia zmena nastala len pri polaizovateľnosti stavu T1 v smere osi z.

Tab. 2: Dipólové momenty molekuly 2-cyklopentén-1-ón v stavoch S0, T1 a T2 v báze Pol
(a.u.).

866

stav
S0
T1
T2

metóda
CCSD
CCSD(T)
CCSD
CCSD(T)
CCSD
CCSD(T)

xx
60,82
61,85
64,17
65,61
62,90
64,20

yy
43,15
43,55

zz
75,91
76,57
83,31
84,95
76,87
78,89

Tab. 3: Polarizovateľnosti molekuly 2-cyklopentén-1-ón v stavoch S0, T1 a T2 v báze Pol
(a.u.).
stav
S0
T1
T2

metóda
CCSD
CCSD(T)
CCSD
CCSD(T)
CCSD
CCSD(T)

x
-0,2624
-0,2530
-0,3563
-0,373
-0,1057
-0,1045

y
0,0
0,0

z
-1,4694
-1,4434
-0,4417
-0,4496
-1,4128
-1,3722

(x

2

+ y2 + z2

)

1,4926
1,4654
0,5675
0,5842
1,4167
1,3762

Pre menšie výpočtové problémy neuvádzam výsledky pre excitovaný stav S1
a dipólové momenty a polarizovateľnosti oboch excitovaných tripletov v smere osi y.
Môžeme však predpokladať, že dipólové momenty v smere osi y pre oba triplety v geometrii
základného stavu budú nulové vzhľadom na orientáciu molekuly v súradnicovom systéme xz
a použitej symetrii cs. Takisto ppolarizovateľnosti v smere osi y by mali mať podobné
hodnoty ako polarizovateľnosti základného stavu v danej osi.

Záver
Znalosti o energetických polohách elektronicky excitovaných stavov vzhľadom na
základný stav, informácie o ich geometriách a elektrických vlastnostiach sú dôležité pre
vysvetlenie a interpretáciu elektronických spektier molekulových systémov. Okrem toho
opticky zakázané stavy, ktoré sú experimentálne neviditeľné alebo len veľmi slabo viditeľné,

často hrajú dôležitú úlohu v určení dynamiky elektronicky excitovaných systémov [55].
V takýchto prípadoch kvantovo-chemické výpočty poskytujú dôležité informácie o takýchto
stavoch.
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Separácia humínových kyselín on-line kombináciou kapilárnej izotachoforézy a zónovej
elektroforézy pri elektroneutrálnych micelárnych podmienkach.
Andrea Pastierová, Róbert Bodor, Dušan Kaniansky
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, pastierova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Humínové látky (HL) sú všadeprítomné prírodné materiály, vo veľkej miere
vyskytujúce sa v pôdach, v sedimentoch a vodách ako produkty chemickej a biologickej
transformácie živočíšnych a rastlinných zvyškov. HL sú amorfné, hydrofilické, kyslé
aromatické a polydisperzné makromolekuly, ich relatívna molová hmotnosť sa pohybuje od
niekoľko sto až po niekoľko miliónov v závislosti od pôvodu a metódy izolácie. Na základe
rozpustnosti sa humínové látky delia do troch skupín: (1) humínové kyseliny (HA), (2)
fulvokyseliny (FA), (3) humíny [1]. V závislosti od pH a iónovej sily FA a hlavne HA majú
tendenciu vo vodných roztokoch vytvárať agregáty. Elektroforetická separácia pri vysokom
pH (pH=10 alebo približne 10) eliminuje alebo minimalizuje tvorbu agregátov (disociácia
fenolových skupín).
Cieľom tejto práce bolo:
1) zavedenie on-line kombinácie ITP-CZE na charakterizáciu HA a FA vo vzorke, špeciálne
v CZE stupni.
2) ITP-CZE separácie uskutočňovať pri pH=10 (eliminácia humínových agregátov)
a) zakoncentrovať anionické humínové zložky pomocou ITP
b) zlepšiť CZE rozlíšenie týchto zložiek
2) vybrať vhodný separačný mechanizmus, ktorý je aplikovateľný pre zväčšenie rozdielov
v efektívnych pohyblivostiach aniónických humínových zložiek, najmä v CZE stupni.

Materiál a metódy
Separácia humínových kyselín bola uskutočnená v elektroforetickom analyzátore
EA-102, ktorý sa skladal zo separačnej jednotky so spájanými kolónami, z elektronickej
a kontrolnej jednotky. Elektronická časť pozostávala z prúdovo-stabilizovaného zdroja
vysokého napätia, vysokonapäťového relé, riadiacej jednotky a detekčnej inštrumentácie.
Kontrolná jednotka, zabezpečujúca riadenie analýzy (veľkosť a smer prúdov) a zber dát
z detektorov bola prepojená s PC pomocou programu ACES. Tento program bol použitý aj na
vyhodnotenie dát z detektorov.
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Separačná jednotka analyzátora predstavuje hydrodynamicky uzavretý systém, v ktorom
pohyb roztoku elektrolytu je zamedzený polopriepustnou membránou, bez obmedzenia
elektromigračného transportu iónov. Prvá kolóna bola vybavená kontaktným vodivostným
a druhá kolóna kontaktným vodivostným a tiež UV-fotometrickým detektorom. Pracovalo sa
v anionickom režime separácie s využitím štandardu sodnej soli humínovej kyseliny (NaHA)
s koncentráciou 100mg/l (Sigma, Steinheim, Nemecko), ako vzorky.

Tab. 1: Použité elektrolytové systémy.

ITP
CZE

LE

10 mmol/l HCl; 39 mmol/l etanolamín; 0,2 % HEC; pH=10

TE

elektrolyzovaná voda (OH-)

NE

30 mmol/l etanolamín; 20 mmol/l BALA; 0-50 mmol/l DDAPS, 0,05 % HEC; pH=10

BALA= β-alanín, DDAPS= Kyselina dodecyldimetylammoniopropánsulfonová,
HEC= Hydroxyetylcelulóza

Výsledky a diskusia
On-line kombinácia izotachoforézy a zónovej elektroforézy predstavuje spojenie
dvoch elektromigračných techník, ktoré sa odlišujú okrem iných aj priestorovým
usporiadaním separovaných zložiek pozdĺž separačnej osi. Izotachoforetická separácia
v elektrolytoch uvedených v tab. 1-ITP a monitorovaná UV-fotometrickým detektorom
ukázala, že zložky nachádzajúce sa vo vzorke humínových kyselín boli izotachoforeticky
separované do 5 frakcií (píkov). Píkový charakter naznačuje, že tieto zložky migrovali
v hraničných vrstvách medzi ITP zónami látok, ktoré pochádzali z použitých roztokov
elektrolytov (napr. uhličitany). Na základe tejto skutočnosti sa dá skonštatovať, že počas ITP
separácie došlo nie len k zakoncentrovaniu humínových kyselín ale aj k ich vzájomnému
rozlíšeniu na základe efektívnych pohyblivostí.
Použitím nosného elektrolytu (NE) s rovnakou hodnotou pH, ako mal vodiaci elektrolyt (LE)
a bez prídavku DDAPS (0 mmol/l) pri ITP-CZE separácií humínových kyselín boli v CZE
stupni

zaznamenané

elektroforeogramy,

ktoré

profilom

sa

veľmi

podobali

izotachoforeogramom z ITP separácií. Dá sa predpokladať, že to súvisí s absenciou
významnejších zásahov do efektívnych pohyblivostí separovaných látok pri prechode z ITP
do CZE stupňa. V dôsledku malých rozdielov v efektívnych pohyblivostiach separovaných
látok medzi dvoma stupňami separácie je rozpad ITP konfigurácie málo účinné.
Kyselina dodecyldimetylammoniopropánsulfonová (DDAPS), je zwitterionický tenzid, ktorý
má aj pozitívnu aj negatívnu funkčnú skupinu, navonok vykazuje nulový náboj. Kritická
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micelárna koncentrácia (CMC) DDAPS je 2-4 mmol/l. Používanie DDAPS, v nosnom
elektrolyte pri separácií humínových látok nebolo doposiaľ publikované.
Prídavok DDAPS do nosného elektrolytu s koncentráciou (1 mmol/l), teda nižšou ako CMC,
prakticky neovplyvnil tvar elektroforeogramu z CZE stupňa ITP-CZE separácie humínových
kyselín. Zvýšením koncentrácie DDAPS v nosnom elektrolyte nad CMC (5, 10, 50 mmol/l)
boli dosiahnuté zmeny v CZE profiloch, ktoré spočívali jednak vo vzniku nových píkov
a jednak v náraste posledného píku. Micely DDAPS počas CZE separácie pôsobia ako
pseudostacionárna fáza s nulovou pohyblivosťou. Látky počas migrácie v takomto prostredí
sú distribuované medzi pseudostacionárnu fázu a čistý roztok nosného elektrolytu, čo priamo
zabezpečí diferenciáciu ich efektívnych pohyblivostí. Veľkosť zmeny pohyblivosti závisí
najmä od koncentrácie miciel a vlastností jednotlivých látok.
Veľmi dobrá reprodukovateľnosť ITP-CZE separácie humínových zložiek v NE
s prídavkom DDAPS naznačuje, že sa nejedná o náhodný zónovo elektroforetický profil.
Hydroxyetylcelulóza (HEC) je neiónogénny vysokomolekulový vo vode rozpustný
polymér, a bol pridávaný v nízkej koncentrácií (0,1%) do roztokov nosných a vodiacich
elektrolytov na potlačenie elektroosmotického toku. Vysoká koncentrácia HECu (1,8%) v
nosnom elektrolyte má za následok veľmi viskózny roztok, ktorý, ako to vyplýva
z experimentov, má vplyv na rozlíšenie humínových látok. Zlepšenie separácie pomocou
prídavku HECu (1,8%) bol pozorovaný v bezmicelárnom prostredí. V prípade použitia NE s
50 mmol/l DDAPS bolo výhodnejšie použitie nízkej koncentrácie HECu.

Záver
ITP-CZE uskutočnená použitím techniky so spájanými kolónami s hydrodynamicky
uzavretým systémom v anionickom móde bola po prvý krát študovaná v súvislosti so
separáciou humínových kyselín (HA). V tomto kontexte bolo zavedené použitie DDAPS
v nosnom elektrolyte k optimalizácií CZE separácie zložiek humínových kyslín. DDAPS,
ktorý pri vyšších koncentráciách ako CMC pôsobil v CZE stupni ako pseudostacionárna fáza
a výrazne zvýšil rozlíšenie HA.
HEC, ktorý je prítomný v nosnom elektrolyte vo veľmi vysokej koncentrácií, nemá
taký významný dopad na efektívne pohyblivosti HA v CZE stupni ako micely DDAPS,
pričom veľká viskozita pre micelárne prostredie pôsobí skôr nevýhodne.
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Vyhodnocovanie IEC TLC chromatogramov humínových látok pomocou bežne
dostupného skeneru a spracovanie týchto údajov
Janka Ráczová, Milan Hutta, Juraj Pessl
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie,
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Úvod a formulácia cieľa
Humínové látky (HSs) sú všadeprítomné prírodné materiály vyskytujúce sa vo veľkom
množstve v pôde, sedimentoch a vodách ako produkty chemickej a biologickej premeny
zvieracích a rastlinných zvyškov. Kvôli ich schopnosti interagovať s rôznymi zložkami
životného prostredia, humínové látky hrajú dôležitú úlohu v pôdnej a vodnej chémii a z toho
dôvodu priťahujú pozornosť výskumníkov. Napriek veľkému úsiliu, ktoré má za následok
obrovský počet publikácií, štruktúra a funkcia humínových látok nie sú dodnes dobre
pochopené [1, 2].
Vo všeobecnosti sú humínové látky amorfné (beztvaré), hnedé alebo čierne, kyslé
a polydisperzné zhluky a majú relatívne molekulové hmotnosti v rozsahu od niekoľko sto až
do niekoľko desiatok tisíc. Môžu pozostávať zo substituovaných aromatických kruhov, ktoré
sú navzájom spojené pomocou alifatických reťazcov. Avšak, je nejasnosť pokiaľ ide o to či sú
humínové látky skutočne polyméry, t.j. či sa v nich pravidelne opakujú jednoduchšie
štruktúrne jednotky. Na základe štúdia degradačných produktov po chemickej alebo
fyzikálnej degradácii humínových látok sa za ich stavebné jednotky považujú rôzne
jednoduché organické zlúčeniny, z ktorých je zložená komplexná štruktúra humínových látok.
Takýmito jednoduchými organickými zlúčeninami, ktoré získavame ako zvyšky po oxidačnej
deštrukcii humínových látok sú napríklad: kyselina salicylová, kyselina ftalová, kyselina
šťavelová a ďalšie [3].
Mnohé štúdie ukázali, že humínové látky majú aj aromatické aj alifatické vlastnosti.
Hlavné funkčné skupiny, ktoré prispievajú k povrchovému náboju a reaktivite humínových
látok sú fenolové hydroxyskupiny a karboxylové skupiny [4, 5, 6]. Humínové látky môžu
tvoriť cheláty s viacvalentnými katiónmi ako sú Mg2+, Ca2+ a Fe3+. Tvorba chelátov zvyšuje
dostupnosť týchto katiónov organizmom, vrátane rastlín.
Z literárneho prehľadu vyplýva, že najčastejšie používané separačné metódy pre
analýzu a charakterizáciu humínových látok sú kolónové chromatografické metódy (najmä
RP-HPLC, SEC a ich kombinácie HPLC-SEC) [7, 8, 9] a elektroseparačné metódy (najmä
CZE, PAGE atď.) [10, 11, 12, 13].
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V dôsledku neustáleho vývoja a zlepšovania v oblasti analýzy a charakterizácie
humínových látok a ich frakcií, dochádza k snahe začleniť do metód používaných na ich
analýzu a charakterizáciu doposiaľ málo používané metódy ako sú napríklad iónovo-výmenná
chromatografia (IEC) [14], tenkovrstvová chromatografia (TLC) [15], afinitná chromatografia
s imobilizovanými iónmi kovu (IMAC) [16, 17] a ďalšie metódy. Ale k týmto postupom nie
je až tak veľa dostupných publikácií.
Z chromatografických metód, techniky založené na rozmerovo vylučovacom efekte sa
zdajú byť najužitočnejšie, pretože umožňujú distribúciu molekulových hmotností humínových
látok. Pre ich štúdium už takmer všetky bežné analytické metódy boli použité, z LC techník
najmä SEC and RP-HPLC mechanizmy. Napriek priamemu dôkazu možného IEC
mechanizmu, je nedostatok článkov k tejto téme. Preto sme sa rozhodli vyhodnotiť účinnosť
a citlivosť aniónovo výmennej a katiónovo výmennej tenkovrstvovej chromatografie (TLC)
na charakterizáciu humínových kyselín (rôzneho pôvodu) kombinovaných so spracovaním
obrázkov a údajov.

Materiál a metódy
Pri tejto práci sme používali dva typy TLC platní: FIXION 50X 8 (silne kyslý katex v
sodnom cykle) a POLYGRAM IONEX 25 SB-Ac (silne zásaditý annex v octanovom cykle).
Na chromatografickú analýzu boli používané rôzne typy komerčne dostupných humínových
kyselín (akými sú napríklad Aldrich, Ecohum, Cerová a iné). TLC platne boli vyvíjané
v uzavretých komorách, pričom ako mobilné fázy boli používané rôzne typy vodných
roztokov a pufrov (H2O, NaCl, Na2SO4, citrónan sodný), pričom tieto mali rôznu iónovú silu
a pH. Taktiež sme porovnávali dva spôsoby nanášania vzorky – na suché TLC platne a na
mokré TLC platne.
Pre kvantitatívne získanie údajov z TLC vrstiev sme využili počítač, ktorý bol
vybavený skenerom. Zo získaných obrázkov sme následne získali chromatogramy (ktoré
predstavovali grafickú závislosť retardačného faktora od intenzity signálu). Tieto
chromatogramy sme získali použitím programu Microcal® ORIGIN® Pro 8.

874

Obr.1: Princíp získania a spracovania údajov z IEX-TLC platní na charakterizáciu
humínovývh látok rôzneho pôvodu.

Výsledky a diskusia
Z prevedených pokusov ako aj z nameraných výsledkov vyplýva, že IEC TLC metóda
nám umožňuje získať spoľahlivé a reprodukovateľné údaje na charakterizáciu humínových
látok. Kvôli definovaným a obmedzeným separačným priestorom je IEC TLC využiteľná
najlepšie ako frakcionačná alebo ako predúpravná technika a umožňuje tiež archívne
zálohovanie fyzicky separovaných humínových kyselín.

Ďalšou možnosťou je preniesť získané údaje do IEC HPLC kolónových techník alebo
ďalej analyzovať TLC frakcie pomocnými technikami
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Obr. 2: Reprodukovateľnosť retardačných faktorov humínovej kyseliny (Sigma Aldrich).
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Obr. 3: Porovnanie retardačných faktorov humínovej kyseliny (Sigma Aldrich) v rôznych
tlmivých roztokoch s rôznou iónovou silou.
Záver
Spôsob, ktorý sme si vybrali sa javí ako užitočný základný nástroj na
charakterizovanie rôznych typov humínových kyselín. Potenciál tejto vybranej metódy
budeme aj naďalej skúmaný.
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Charakterizácia RP-HPLC frakcionovaných humínových kyselín využitím RP-HPLC
metódy so skokovým gradientom
Rohárik Pavol, Góra Róbert, Hutta Milan
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra Analytickej chémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, roharik@fns.uniba.sk

Úvod
Humínové látky (HL) sú všadeprítomná prirodná hmota, ktorá sa vyskytuje vo väčších
množstvách v pôdach, sedimentoch a prírodných vodách ako produkt chemickej a biologickej
premeny živočíšnych a rastlinných zvyškov [1]. Predstavujú zmes organických látok žltého až

čierneho

sfarbenia,

sú

to

amorfné,

hydrofilné,

polydisperzné,

polyelektrolytové

makromolekuly, z ktorých pravdepodobne žiadne dve nie sú identické.
Reverzno-fázová vysokoúčinná kvapalinová chromatografia (RP-HPLC) je v
súčasnosti najpoužívanejšia chromatografická metóda, ale v oblasti analýzy a charakterizácie
HL, dosiahla iba obmedzené využitie. Vo väčšine prípadov ako mobilnú fázu (MF) vedci
používali zmesi klasických rozpúšťadiel, používaných v RP-HPLC (metanol, acetonitril) s
deionizovanou vodou alebo vybraným tlmivým roztokom, vhodné na RP-HPLC analýzu
diskrétnych molekúl, čo ale v prípade vzoriek typu HL neprinieslo preukázateľný, výrazný
výsledok [2-4].
V tejto práci bola aplikovaná kombinácia RP-HPLC metód s využitím skokovej a
lineárnej gradientovej elúcie na charakterizáciu vzoriek RP-HPLC frakcionovaných
humínových kyselín [5,6]. Ako organický modifikátor mobilnej fázy bol použitý N,Ndimetylformamid (DMF) a stacionárnou fázou kolóna s oktadecylsilikagélovou náplňou s
rozmermi pórov (30nm).

Materiál a metódy
Na frakcionáciu a charakterizáciu HL bol použitý HPLC systém LaChrom (MerckHitachi, Darmstadt, Germany), pozostávajúci zo štvorkanálovej pumpy L-7100 on-line
spojená s vákuovým odplyňovačom L-7612, automatického dávkovača L-7200, kolónového
termostatu L-7300, v ktorom bola umiestnená chromatografická kolóna LiChrospher ODS
WP 300 RP-18 (250 x 4) mm, (30nm) s predkolónou, spektrofotometrického detektora s
poľom diód (DAD) L-7450A, flourimetrického detektora (FLD) L-7480. Komunikáciu medzi
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zariadením a riadiacím softvérom HSM verzia 4 bola zabezpečená fázovým rozhraním D7000.
Priebeh skokovej gradientovej elúcie bol nastavený miešaním roztokov A (1% DMF /
99% fosforečnanový tlmivý roztok (c = 5 mM, pH = 3.00) (v/v)) a B (99% DMF / 1%
fosforečnanový tlmivý roztok (c = 5 mM, pH = 3.00) (v/v)) nasledovne: od 0.0 po 3.6 minút
izokratický úsek 0% (v/v) B v A, následne od 3.7 minút, bol nastavený každú 4 minútu skok
pozostávajúci z 10% (v/v) zvýšenia množstva B v A až po posledný skok pozostávajúci zo
zvýšenia o 9% (v/v) a končiaci na 99%, (v/v) B v A a do 55 minút sa izokraticky udržiavalo
99% (v/v) množstvo B v A a od 55.1 minút do 60 minút pokračoval lineárny úbytok z 99%
(v/v) B v A do 0% (v/v) B v A. Medzi meraniami bol 10 minútový časový úsek na reekvilibráciu [5,6].
Priebeh lineárnej gradientovej elúcie bol nastavený nasledovne: od 0.0 po 5.0 minút
izokratický úsek 0% (v/v) B v A, následne od 5.1 do 35.0 minút lineárny nárast z 0% (v/v) B
v A do 99% (v/v) B v A, od 35.1 do 40.0 min izokratické udržiavanie 99% (v/v) B v A, od
40.1 do 45.0 min lineárny úbytok z 99% (v/v) B v A po 0% (v/v) B v A. Medzi meraniami bol
10 minútový časový úsek na re-ekvilibráciu [5].
V práci boli použité dva typy vzoriek humínových látok, komerčne pripravený
štandard humínových kyselín (HK) od firmy Sigma – Aldrich (Aldrich) a humínové kyseliny
izolované z pôdy (okolie Dunajskej Stredy (DS J)) použitím modifikovanej IHSS
fakcionačnej schémy [7,8].

Výsledky a diskusia
V prvom kroku bola použitá RP-HPLC metóda so skokovou gradientovou elúciou na
frakcionáciu (11 frakcií podľa počtu dosiahnutých píkov) a na charakterizáciu skúmaných
vzoriek humínových kyselín na základe dosiahnutých elučných profilov (Obr. 1). V druhom
kroku bola RP-HPLC metóda so skokovou gradientovou elúciou použitá na charaktrizáciu
zozbieraných frakcií, ktoré boli reinjektované do separačného systému (Obr. 2). Ďalej bola
vypracovaná RP-HPLC metóda s lineárnou gradientovou elúciou, ktorá bola použitá na
charakterizáciu získaných frakcií vzoriek skúmaných HK. Reinjekciou všetkých frakcií bolo
potvrdené, že skúmané frakcie HK po opätovnom dávkovaní nemenia svoju charakter a ich
retenčné charakteristiky zostávajú rovnaké bez ohľadu na type použitej elučnej techniky (Obr.
3).
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Výsledky naznačujú, že použitá 10 skoková gradientová elúcia môže indukovať
zreteľné črty na chromatografickom zázname humínových kyselín a koncentruje ich do
presne vymedzených zón, čim umožňuje zvyšovanie citlivosti detekcie. Kombinácia
vhodných solvatačných vlastností DMF pre HL a použitie širokopórovej (wide-pore) RP
stacionárnej fázy zlepšuje povrchové interakcie analytov a potláča vplyv efektu rozmerovej
diskriminácie. Taktiež poskytuje dobrú reprodukovateľnosť získaných chromatografických
profilov a dáva predpoklad pre dosiahnutie robustnej analytickej metódy na charakterizáciu
HL.
Použitá gradientová RP-HPLC metóda má potenciál v kombinácii s inými hlavne
separačnými metódami, na účinnú charakterizáciu vzoriek HL. Individuálne frakcie, získané
RP-HPLC metódou, môžu byť ďalej analyzované separačnými metódami, založenými na
rozdielnych

separačných

princípoch

a mechanizmoch,

napr.

rozmerovo-vylučovacia

chromatografia (SEC) a iné, čím umožňujú dosiahnúť ortogonálne separačné systémy, ktoré
poskytujú rozšírený súbor dát s vyššou dimenzionalitou o skúmaných vzorkách HL.

Obr. 1: RP-HPLC profil vzorky HK DS J (3.02 mg/ml) získaný skokovou gradientovou
elúciou, použitím detekcie FLD (ex. 470 nm, em. 530nm), davkovaný objem 400 µL.
Arabské číslice 1-11 reprezentujú čísla zozbieraných frakcií
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Obr. 2: RP-HPLC profily frakcií vzorky HK DS J, získané skokovou gradientovou elúciou,
po odčítaní pozadia, použitím FLD detekcie (ex. 470 nm, em. 530 nm), dávkovaný objem 100
µL

Obr. 3: RP-HPLC profily frakcií vzorky HK DS J získané lineárnou gradientovou elúciou po odčítaní pozadia,
použitím FLD detekcie (ex. 470 nm, em. 530 nm), dávkovaný objem 100 µL
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Záver
Získané údaje naznačujú, že takýto model aplikácie nami navrhnutého RP-HPLC
systému môže byť vhodný ako separačný systém pre detailnejšiu charakterizáciu
komplikovaných prírodných makromolekúl, medzi ktoré patria aj analyzované humínové
kyseliny. Dosiahnuté výsledky poukazujú na fakt, že získané frakcie skúmaných vzoriek
humínových kyselín zachovavajú svoj charakter aj po opätovnom vstupe do separačného
systému.
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Modifikovaná metóda charge flipping v kryštalografii
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Úvod a formulácia cieľa
Popri klasických kryštalografických ab initio metódach [1], ako sú priame metódy
a Pattersonovské metódy sa v poslednom období začínajú využívať metódy založené na
metóde maximálnej entropie [2]. Tieto metódy pri riešení fázového problému využívajú rôzne
typy modifikácie elektrónovej hustoty. Jednou z týchto metód je aj metóda charge
flipping [3]. Oproti ostatným metódam má niekoľko výhod – dokáže spracovať aj údaje pri

nízkom rozlíšení, neúplné údaje, či údaje z modulovaných štruktúr, kvázikryštálov alebo
dokonca práškových záznamov [4],[5]. Ďalšou výhodou je minimum potrebných vstupných
údajov. Jej pomerne veľkou nevýhodou je však nízka úspešnosť základného algoritmu pri
riešení štruktúr – iba okolo 20%. Rôzne modifikácie [6] algoritmu túto úspešnosť zvyšujú.
Cieľom tejto práce je návrh modifikácie metódy charge flipping a testovanie vplyvu
tejto modifikácie na efektivitu algoritmu pri riešení vybraných kryštálových štruktúr. Pri
testovaní sú do úvahy brané aj možnosti ďalšieho použitia tejto metódy v kombinácii
s ďalšími metódami.

Materiál a metódy
Základný algoritmus metódy charge flipping je schematicky znázornený na obr. 1.

Štruktúrne
faktory
(modifikované)

IFT

Modifikácia
štruktúrnych
faktorov

Štruktúrne
faktory

Elektrónová
hustota

Modifikácia
elektrónovej
hustoty

FT

Modifikovaná
elektrónová
hustota

Obr. 1: Schéma charge flipping algoritmu
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Na začiatku iterácie sú k modulom normalizovaných štruktúrnych faktorov priradené
náhodné fázy, tak aby bol dodržaný Friedelov zákon [A]:

ϕ (−h) = −ϕ (h)

[A]

Z takto upravených normalizovaných štruktúrnych faktorov sa pomocou inverznej
Fourierovej transformácie (IFT) vypočíta mapa elektrónovej hustoty. Následne dochádza
k modifikácii – preklopeniu (flipping) časti náboja v tejto mape. To je možné popísať
predpismi [B], [C], kde ρ je pôvodná elektrónová hustota a ρ′ je nová elektrónová hustota:
ρ′= – ρ

pre ρ <K

[B]

ρ′= ρ

pre ρ >K

[C]

Prakticky jediným parametrom tejto metódy je prah preklopenia K. Táto hodnota bola
zisťovaná metódou pokus - omyl, z doteraz riešených štruktúr sa zistilo [7], že väčšinou je
vyhovujúca hodnota približne 0,07 násobku maxima mapy elektrónovej hustoty. Po
preklopení náboja sú z modifikovanej mapy elektrónovej hustoty Fourierovou transformáciou
(FT) vypočítané nové štruktúrne faktory. Fázy týchto normalizovaných štruktúrnych faktorov
sú priradené modulom normalizovaných štruktúrnych faktorov získaných z experimentu.
Z týchto normalizovaných štruktúrnych faktorov sa vypočíta nová mapa elektrónovej hustoty,
tá je modifikovaná a celý proces sa cyklicky opakuje až do získania riešenia (ak sa riešenia
nenájde tak sa proces ukončí po stanovenom maximálnom počte cyklov. Pred aplikáciou
navrhovaných modifikácií bol algoritmus doplnený modifikáciou spočívajúcou v odlišnom
nastavení slabých reflexií (za slabé reflexie sa považuje 20% reflexií použitých pre výpočet
s najnižším modulom normalizovaného štruktúrneho faktora Eo). Toto popisujú prepisy [D],
[E]:
En(h)=Eo(h).exp(iϕc(h))

pre silné Eo(h)

[D]

En(h)=Ec(h).exp(iϕc(h))

pre slabé Eo(h)

[E]

Navrhovaná modifikácia spočíva v cyklickej zmene prahovej hodnoty, pri ktorej
dochádza k preklopeniu náboja, v určitom rozsahu okolo základnej prahovej hodnoty.
Vychádza sa pritom z predpokladu, že pri zmene prahovej hodnoty je v rôznych cykloch

884

preklopená rôzne veľká časť mapy elektrónovej hustoty a tým pádom sa dá vyhnúť aspoň
niektorým metastabilným oblastiam riešení. Na rozdiel od existujúcich metód, pri ktorých sa
predpokladaná optimálna prahová hodnota pre zmenu elektrónovej hustoty (jedná sa o iné
typy zmien elektrónovej hustoty, napr. umocňovanie) dopočítava z pomerne veľkého
množstva štatistických údajov [6], bol zvolený prístup jednoduchej „pílovitej“ zmeny.
V prvom cykle sa nastaví prahová hodnota na prahovú hodnotu thlow, v ďalších cykloch sa
zvýšuje o prírastky ∆th až do dosiahnutia hodnoty thhigh. Potom je skokovo zmenená na thlow
a toto sa cyklicky opakuje až po nájdenie riešenia, resp. až do dosiahnutia maximálneho
povoleného počtu cyklov. Pri testovaní boli hodnoty (po prvotných testoch) nastavené
nasledovne (ρmax je maximum na mape elextrónovej hustoty):
thlow=0,035•ρmax

(čiže 50% z vyššie spomínanej hodnoty 0,07)

thhigh =0,105•ρmax

(150% z vyššie spomínanej hodnoty 0,07)

∆th =0,007•ρmax

(1% z vyššie spomínanej hodnoty 0,07)

Táto modifikácia bola z časových dôvodov testovaná pre niekoľko štruktúr s nízkou
molovou hmotnosťou; najviac testov (vrátane testov na orientačné stanovenie vyššie
uvedených parametrov) bolo vykonaných s kyselinou etyléndiamíndijantárovou (edds), okrem
nej boli použité ešte divanadičnan bárnatý (bavo) a komplex K[V(O)(O2)(cmcmac)].4H2O –
kde cmcmac označuje deprotonizovanú kyselinu karbamoylmetyl-karboxymetylaminooctovú
– (kódové označenie komplexu: adm). Pri testovaní navrhnutej modifikácie boli testované dve
veci – schopnosť algoritmu nájsť riešenie do stanoveného počtu cyklov a potrebný počet
cyklov pre nájdenie riešenia. Pre každú sériu náhodných fáz bol paralelne testovaný
algoritmus so statickou prahovou hodnotou aj s cyklicky sa meniacou prahovou hodnotou.
Maximálny počet cyklov bol pre edds nastavený na 1000 a testovalo sa 500 rôznych sérií
náhodných fáz. Pre štruktúru bavo bol maximálny počet cyklov rovnako nastavený na 1000
a testovalo sa 50 rôznych sérií náhodných fáz, pre štruktúru adm bol maximálny počet cyklov
nastavený na 5000 a keďže už boli známe výsledky pre predošlé dve štruktúry, testovalo sa
iba 10 rôznych sérií náhodných fáz – keďže sa predpokladalo, že sa potvrdia predošlé
výsledky.

Výsledky a diskusia
Porovnanie dosiahnutých výsledkov pre algoritmus bez modifikácie a algoritmus
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s modifikáciou je uvedené v tabuľke 1, pričom rýchlosť vyjadrená počtom cyklov potrebným
na dosiahnutie riešenia je uvedená ako priemer z úspešných pokusov, zaokrúhlený na celé

číslo.
Tab. 5: Porovnanie efektívnosti nemodifikovanej a modifikovanej metódy charge flipping

Kód
štruktúry

edds
bavo
adm

Metóda bez modifikácie
Počet
Priemerný
úspešných
počet
potebných
pokusov
cyklov
321 (z 500)
138
26 (z 50)
381
5 (z 10)
1307

Modifikovaná metóda
Počet úspešných Priemerný počet
pokusov
potebných
cyklov
500 (z 500)
47 (z 50)
9 (z 10)

152
513
987

Z uvedených výsledkov je možné usúdiť, že modifikácia metódy charge flipping
s cyklickou zmenou prahovej hodnoty podstatne zlepšuje schopnosť metódy nájsť riešenie
v stanovenom počte cyklov. (Pri doplnkovom testovaní s edds sa pre niektoré z použitých
sérií náhodných fáz zistilo, že na dosiahnutie riešenia nemodifikovanou metódou nepostačuje
ani 10000 cyklov, kým modifikovanej postačuje menej ako 1000.) Priemerný počet cyklov
potrebný na dosiahnutie riešenia nie je jednoznačne lepší ani horší pre modifikovanú metódu,
z hľadiska použiteľnosti metódy je ale dôležité poznamenať, že ani v jednom prípade nedošlo
k výraznému zhoršeniu tohto ukazovateľa.

Záver
Navrhnutá modifikácia metódy charge flipping viedla k zlepšeniu efektívnosti metódy
z hľadiska počtu správne nájdených riešení pre testované štruktúry; toto zlepšenie nezáviselo
od použitej série náhodných fáz. Z hľadiska výpočtovej náročnosti, vyjadrenej priemerným
počtom cyklov nie je síce možné jednoznačne hovoriť o zlepšení alebo zhoršení oproti
nemodifikovanej metóde, dôležité však je, že sa nezistilo zhoršenie, ktoré by malo dopad na
možnosť praktického použitia tejto metódy; tento parameter je v značnej miere ovplyvnený
použitou sériou náhodných fáz.
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Nanoštruktúry na povrchoch a ich topograficko-chemická charakterizácia
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Úvod a formulácia cieľa
Projekt sa zaoberá charakterizáciou oligomérnych reťazcov tiofénov v kvapalnej a
tuhej fáze predovšetkým pomocou ultra-rýchlej (časovo-rozlíšenej) laserovej spektroskopie,
statickej fluorescencie a atómovej silovej mikroskopie. Pretože oligo a polytiofény sú
lacnejšou alternatívou polovodičov, veľký záujem o nich prameni z ich potenciálneho využitia
v zariadeniach ako sú svetlo emitujúce diódy, fotovoltaické zariadenia FET [1] (field effect
tranzistory), solárne články a iné elektronické zariadenia, kde je dôležitá vysoká vodivosť,
prenos náboja a enviromentálna stabilita. [2]
Pozornosť sa upiera na prípravu tuhých filmov metódami deponovania na SiO2 a
následného odparenia rozpúšťadla a metódou spin-coating, čo sleduje súčasný trend využitia
týchto organických polovodičov vo forme tenkých filmov, dokonca monovrstiev, hlavne pre
ich elektroluminiscenčné a fotoluminiscenčné vlastnosti.
Analýzou ultrarýchlych procesov prebiehajúcich vrámci a medzi reťazcami molekuly
oligotiofénu a následnou charakterizáciou morfológie tuhého filmu bude možné
optimalizovať proces prípravy, rozlíšiť prechody elektrón-dierového páru, objasniť zhášajúce
efekty fotoluminiscencie resp. potvrdiť schopnosť týchto látok samousparadúvať sa v tuhom
stave.

Materiál a metódy
Syntéza kopolyméru bola uskutočnená kondenzačnou reakciou alkylovaného
dimetylesteru dikarboxylovej kyseliny oligotiofénu s polyetylén-oxidom (obr.č.1). Kopolymér
je dobre rozpustný v bežných organických rozpúšťadlách ako chloroform, dichlormetán,
tetrahydrofurán a toluén. V tuhom stave vytvára štruktúrne organizované klastre, zložené z
vodivej oligotiofénovej časti a z nevodivých polyetylén-oxidových segmentov. [3]
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Obr.1: Kopolymér dimetylesteru 3,3´´´´-bis-decyl [2,2´; 5´,2´´; 5´´,2´´´; 5´´´,2´´´´; 5´´´´,2´´´´´]
sexitiofén-5,5´´´´´-dikarboxylovej kyseliny s polyetylén oxidom.
Práca sa zaoberala štúdiom a charakterizáciou kvapalných a tuhých vzoriek oligotiofénov,
pomocou statickej fluorescenčnej spektroskopie, absorpčnej spektroskopie, atómovej silovej
mikroskopie a časovo rozlíšenej fluorescencie.

Výsledky a diskusia
Emisné maximá mali so zvyšujúcou sa hrúbkou vrstvy oligotiofénu, tendenciu
posúvať sa k vyšším vlnovým dĺžkam, nastal mierny batochrómny posun. Rozdiel medzi
emisnými maximami λMAX vzoriek kvapnutých a vzoriek pripravených metódou spin-coating
bol približne 20 nm a intenzita nelineárne rástla, z dôvodu tvorby filmu. Pomocou meraní
atomovou silovou mikroskopiou, sa porovnávali vzorky pripravené kvapnutim (K) a metódou
spin-coating (SC), pri rôznych priestorových rozlíšeniach, kde hlavným parametrom bola
priemerná drsnosť povrchu, obr.č.2 a 3.

Obr.2: K, rozlišenie 1 x 1 µm

889

Obr.3: SC, rozlišenie 1 x 1 µm
Záver
Cieľom výskumu bolo dosiahnutie presne definovanej organizovanosti polymérnych
nanoštruktúr na pevných povrchoch a tým aj dosiahnutie vylepšenia vlastností. Študoval sa
vplyv koncentrácie a vplyv hrúbky vrstvy na excitačné a emisné spektrá, tiež správanie sa
oligotiofénov v rôznych rozpúšťadlách a topografické vlastnosti povrchu v tuhom stave,
pričom veľmi dôležitým parametrom je samotný spôsob prípravy. Tuhé vzorky boli
pripravené kvapnutim a metódou spin-coating, pričom boli charakterizované fluorescenčnými
maximami a spektralnymi polšírkami. Zisťoval sa aj relaxačný čas fluorescencie v závislosti
od vlnových dĺžok a hrúbky vrstvy, pričom bolo zaujímavé pozorovať aj mieru degradácie
vzorky.
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Using of OVOS technique with controlled accuracy
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Introduction and goals
Accurate calculations of properties of atoms and molecules are the main objectives of
quantum chemistry. But the higher accuracy we require the more demanding are the
calculations. This is the case of coupled cluster [1,2] methods where, depending on the level
of excitation included, computational cost rapidly increases. Some methods were developed
to reduce the computational efforts. The OVOS technique (Optimized Virtual Orbital Space),
proposed in eighties [3,4] and later [5,6,7] is such method, which by optimizing the space of
virtual orbitals and subsequent truncation of virtual space in coupled cluster calculations can
reduce the computational costs quite rapidly (due to the scaling of CC methods). With
reducing of virtual space, however, we are loosing some portion of correlation energy, thus
we introduce an error which depends on the size of truncation, so we have to count on error
cancellations (when the error introduced is not negligible). In our previous work [8] we have
shown that this approach performs very well when it is applied properly, although the error is
not negligible.
Kraus et al. in their paper [9] studied the performance of OVOS from different point of
view. They focused on reduction to that extension, which cause virtually no error, or error
within chosen limits to the absolute energy. In this case virtual space can be truncated safely,
what gives us an opportunity to control the accuracy of the whole calculation.
The aim of this work is the study of OVOS technique with controlled accuracy. We
will investigate the possibility of OVOS reduction as a tool competitive with own basis set
contraction. This would be very useful in relativistic calculations, where the number of
available contracted basis sets is not sufficient. We will also show some results form our
previous work [8] concerning calculations of electron affinities and confront them with
controlled accuracy approach.

Methods
The OVOS approach is one of the methods, which enables to reduce the computational
effort by reducing the size of the virtual orbital space (VOS) [9]. We can benefit from this in
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post-MP2 calculations, because of higher scaling of those methods (we used the coupled
cluster CCSD(T) method) with the number of virtual orbitals.
We will define the Y2 correction [7] as a difference between MP2 energies in full and
reduced VOS

Y2 = MP2full - MP2OVOS

[A]

Final energy is then in our calculations defined as a sum of CCSD(T) energy calculated in
reduced VOS and Y2 correction

CCSD(T)2OVOS = CCSD(T)OVOS + Y2

[B]

We will distinguish between various Y2 corrections [9]

Y2,Q = Qfull - QOVOS

[C]

Thus, Y2 correction for any quantity will be the difference of this parameter evaluated in
complete VOS and within given truncated OVOS subspace. Q might be correlation energies MP2, CCSD, CCSD(T) and so on.
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Fig. 1: Relation between log(Y2,post-MP2) and log(Y2,MP2) corrections for ethene
molecule[9]
Kraus et al. in their work [9] have shown the linear dependence between Y2,post-MP2 and
Y2,MP2 corrections, what is clearly visible on Figure 1. This means that we can estimate and
control the value of Y2,post-MP2 corrections on the basis of Y2,MP2.
From controlled accuracy point of view, seems to be very interesting the dependence
between the size of VOS reduction and Y2,MP2 correction called as “MP2 error profile”. This
profile says how the Y2 correction changes with reduction of VOS, or vice-versa. On the basis
of error profile we can choose limits of required accuracy resulting in OVOS subspace
selection.

Results and discussion
In our previous work [8] we have tested the OVOS approach on calculations of
electron affinity of the O2 molecule. Our measure of accuracy was then the agreement with
calculation in full space, intuitively we said the reduction to 60% of VOS is safe.

Fig. 2: MP2 Y2 error profile of O2 molecule, data taken from [8]
In figure 2 we can see the MP2 error profile of O2 molecule. Studying this profile we
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can choose a limit of maximum error – Y2,MP2 by which we then make the reduction and
subsequent calculation. Since there is evident correlation between Y2,MP2 and Y2,post-MP2
corrections shown in [9], this is a better choice how to control the accuracy of the whole
calculation, as this way we know in what range our error occurs. When comparing conclusion
made more or less intuitively (assuming 60% reduction as safe) with error profile from figure
2, we can see that we are dealing with error about 10-3 hartree.
Another possibility of OVOS application is a study of OVOS reduction as a tool
competitive with own basis set contraction. This would be very useful in relativistic
calculations, where the number of available contracted basis sets is not sufficient. We
investigated behavior of MP2 error profiles for uracil and formamide calculated both in
contracted an uncontracted basis sets. From figure 3 and table 1 we see that, in case of
uncontracted basis set used, a higher reduction of VOS is possible dealing with the same error
as when the contracted basis set is used.

Fig. 3: MP2 Y2 error profile of uracil molecule in contracted and uncontracted basis sets
The result is, that a basis set contraction can be to a certain extent replaced by a
reduction of uncontracted basis set in OVOS technique. Difference between a number of
virtual orbitals reached by reduction in OVOS and number of virtual orbitals of contracted
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basis set, was in our cc-pVTZ calculation of uracil about 12 %. Generally, the bigger is the
basis set the better performance is observed.

Tab. 1: Comparison of OVOS reductions for contracted and uncontracted basis sets at same
level of accuracy
(log Y2,MP2 = -2,7)
uracil

#VO

#VO red. % of red. contr/unc

cc-pVDZ contracted

95

82

86,34

cc-pVDZ uncontracted

199

120

60,22

cc-pVTZ contracted

259

206

79,63

cc-pVTZ uncontracted

363

231

63,78

1,46

1,12

Summary
The aim of this work was the study of OVOS technique with controlled accuracy.
Firstly we confronted our previous results with controlled accuracy approach, and we can
confirm that results were obtained properly. We have investigated also the possibility of
OVOS reduction as a tool competitive with own basis set contraction. We came to the
conclusion that a basis set contraction can be to a certain extent replaced by a reduction in
OVOS method.
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Štúdium fotokatalytickej aktivity vrstiev oxidu titaničitého na keramických penách
s využitím sól-gélových metód
Melinda Vargová
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Úvod a formulácia cieľa
Za posledných 20 rokov sa zvyšuje záujem o výskum heterogénnej fotokatalytickej
oxidácie organických látok za účelom čistenia a úpravy znečistených a odpadových vôd [1].
V tejto oblasti sa jednoznačne za najvýznamnejšiu látku považuje oxid titaničitý. TiO2 má
v porovnaní s ostatnými fotokatalyzátormi niekoľko výhod: TiO2 je cenovo dostupný,
chemicky veľmi stály a jeho ožiarením sa generujú jednak diery s veľmi dobrými oxidačnými
vlastnosťami, ako aj elektróny s výrazným redukujúcim účinkom [1]. Tieto vlastnosti sú
z hľadiska environmentálnej fotokatalýzy kľúčové a sú predpokladom na využitie TiO2 ako
účinného fotokatalyzátora v environmentálnych aplikáciách.
V oblasti výskumu fotokatalýzy TiO2 možno publikované práce rozdeliť na tri hlavné
oblasti – na práce zaoberajúce sa výskumom práškov TiO2, práce zaoberajúce sa výskumom
imobilizovaných foriem TiO2 a práce skúmajúce filmy TiO2 pripravené sól-gélovými
metódami [2]. V prvých dvoch menovaných oblastiach sa najviac pozornosti venuje
komerčnému prášku Degussa P25 s časticami nanometrových rozmerov (9 – 38 nm) [3]. Výskum aktivity práškov sa realizuje vo forme vodných suspenzií. Tento prístup je zároveň
najväčšou nevýhodou aplikácie TiO2 v práškovej forme v oblasti heterogénnej fotokatalýzy.
Separácia a recyklácia fotokatalyzátora je veľmi obtiažna a v techologických podmienkach aj
neekonomická [4], zvlášť pri použití práškov s nanočasticami. Tento problém bol prekonaný
imobilizáciou fotokatalyticky aktívneho prášku na nosič, či prípravou fotokatalytických
filmov. Výhodou sól-gélových metód oproti imobilizácii práškov je, že nimi možno získať
kompaktné vrstvy s dobrou priľnavosťou za použitia nižších teplôt. Ich najväčšou nevýhodou
je však malá hrúbka pripravenej vrstvy. Hrúbku vrstvy možno zväčšiť opakovaním cyklov
nanášania, tento postup je však veľmi zdĺhavý a preto je pre praktické využitie nevhodný [8,
10]. Keďže pri niektorých metódach nanášania (dip-coating, spin-coating) je hrúbka vrstvy
priamo úmerná viskozite východiskového roztoku, hrúbku možno zväčšiť zvýšením viskozity
roztoku, napríklad prídavkom organického polyméru [10, 11]. Následne pri tepelnom
spracovaní vrstvy nad 400 °C polymér zhorí a vytvorí sa pórovitá štruktúra [11, 12]. Zmenou
obsahu polyméru v roztoku možno regulovať počet a veľkosť pórov vo vrstve TiO2 [10, 11,
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12], a tým aj veľkosť povrchu fotokatalyzátora. K najpoužívanejším polymérom možno
zaradiť poly(etylénglykol).
Zaujímavé výsledky boli pozorované pri vrstvách s prídavkom nanoprášku Degussa
P25 [11, 12, 13]. Pri týchto vzorkách dochádza k spojeniu pozitívnych vlastností vrstiev
pripravených sól-gélovou metódou a vhodných fykálno-chemických vlastností nanoprášku
Degussa P25.
Na prípravu vrstiev sa používajú rôzne metódy [5, 6] ako aj rozličné substráty [5, 7].
K najrozšírenejším metódam možno zaradiť dip-coating, a to najmä kvôli nenáročnej technike
a nižším požiadavkám na finančné a prístrojové vybavenie; táto metóda je zároveň vhodná pri
substrátoch, ktoré majú zložitý tvar [8]. Výber substrátov je daný najmä ich nízkou cenou
a dostupnosťou (sklá, kovy). Ako veľmi perspektívne sa ukazujú keramické peny na báze
Al2O3 [4]. Ich výhodou je veľký povrch, dobré mechanické vlastnosti, ekologická
nezávadnosť, či relatívne nízka cena [4].
Hlavným cieľom predloženej práce bola jednak príprava vysoko účinného
fotokatalyzátora vo forme TiO2 vrstiev s využitím sól-gélových metód a jednak zistiť, aký je
vplyv modifikácie sólu nanopráškom Degussa P25, poly(etylénglykolom) a ich kombináciou
na priľnavosť, mikroštruktúru a fotokatalytickú aktivitu vrstiev.

Materiál a metódy
Keramické peny na báze oxidu hlinitého boli pripravené Schwartzwalderovou
replikačnou metódou pri teplote 1400 °C [14]. Východiskový templát tvorila polyuretánová
pena valcového tvaru s priemerom 48 mm a výškou 10 mm.
Pripravené vzorky TiO2 vrstiev možno podľa zloženia rozdeliť do piatich skupín:
1) TS - vzorky pripravené z čistého TiO2 sólu nanášané v jednom alebo troch cykloch [12];
2) TS-PEG - vrstvy nanesené z TiO2 sólu s prídavkom organického polyméru –
poly(etylénglykolu) (PEG), pripravené v jednom a troch cykloch nanášania; obsah PEG
v sóle zodpovedal 15 g/L [9, 13];
3) TS-10P25 a TS-50P25 - vrstvy boli pripravené zo sólu s prídavkom nanoprášku Degussa
P25, označenej ako P25, v rôznych koncentráciách; v tomto prípade boli vzorky pripravené
len v jednom cykle nanášania a obsah P25 v sóle zodpovedal 10 g/L pri TS-10P25 a 50 g/L

pri TS-50P25 [12];
4) TS-P25-PEG – vzorky pripravené zo sólu s prídavkom poly(etylénglykolu) a Degussy
P25, vrstvy boli pripravené v jednom cykle nanášania, koncentrácia PEG v sóle
zodpovedala 15 g/L a koncentrácia P25 predstavovala 10 g/L [13];
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5) P25 - vrstvy pripravené imobilizáciou Degussy P25 na substrát z vodnej suspenzie
s obsahom 10 % P25.
Základný sól bol pripravený z izopropanolového roztoku tetraizopropoxidu titatičitého
s koncentráciou 0,5 mol/dm3, do ktorého bol pridaný dietanolamín a destilovaná voda podľa
postupu uvedeného v literatúre [12, 13]. Na depozíciu vrstiev bola vo všetkých prípadoch
využitá metóda dip-coating. Deponované vrstvy boli následne tepelne spracované pri teplote
500 °C a 600 °C po dobu jednej hodiny.
Fázové zloženie vzoriek bolo charakterizované RTG difrakčnou analýzou na prístroji
X’Pert PRO PW3040 s použitím Cu-Kα žiarenia Mikroštruktúra vrstiev bola študovaná skenovacou elektrónovou mikroskopiou na mikroskope TESCAN Vega TS 5136 MM. Fotokatalytická aktivita vrstiev bola stanovená ako rýchlosť mineralizácie molekuly fenolu. Vzorky
boli ponorené do vodného roztoku fenolu s koncentráciou 0,5 mmol/dm3 a ožarované svetlom
s vlnovou dĺžkou z intervalu 300 nm – 400 nm (UV lampa HPA 400 W, Philips, λmax = 365
nm). V pravidelných časových intervaloch boli z reaktora odobraté asi 3 ml roztoku, v ktorom
bolo stanovené množstvo organického uhlíka na prístroji Shimadzu TOC 5050 PC.

Výsledky a diskusia
RTG difrakčná analýza preukázala, že vrstvy TiO2 tvorí prevažne anatas pri všetkých
použitých teplotách. Rutilová fáza bola zistená pri vzorkách, ktoré obsahovali Degussu P25
ako prekurzor, pretože Degussa P25 je už v komerčne dostupnej forme zmesou anatasu
a rutilu (3:1). Obsah rutilu vo vrstve bol priamo úmerný množstvu Degussy P25 vo
východiskovej suspenzii. Prídavok nanoprášku tiež zvyšoval podiel kryštalickej fázy.
Z použitých prekurzorových materiálov boli z hľadiska mikroštruktúry pripravené
veľmi rôznorodé vrstvy. Vrstvy s vyšším obsahom Degussy P25 sa vyznačovali
rovnomernejšou hrúbkou (okolo 10 µm) a výraznou pórovitosťou (Obr. 1C, 1D). Vzorky
pripravené bez použitia nanoprášku P25 tvoria kompaktné vrstvy obsahujúce iba malý počet
trhlín a prasklín na povchu (Obr. 1A, 1B). Pre vzorky s vyšším podielom sólu boli tiež
charakteristické veľké rozdiely v hrúbke (od niekoľkých desiatok nanometrov po niekoľko
mikrometrov); pri väčšej hrúbke boli pozorované výrazné praskliny a málo pórovitý
charakter. Pri vrstvách s obsahom PEG v prekurzorovom sóle boli zistené póry s priemerom
do 3 µm (Obr. 1B), ktorých vznik sa pripisuje termickému rozkladu PEG [9, 13]. Vplyv
teploty žíhania na mikroštruktúru vrstiev nebol pozorovaný. Všetky pripravené TiO2 vrstvy sa
vyznačovali výbornou priľnavosťou k substrátu a pri opakovanej manipulácii so vzorkami
dochádzalo k zanedbateľným stratám.
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Obr. 1: SEM snímky rôznych typov pripravených TiO2 vrstiev pri pohľade zhora – TS (A),
TS-PEG (B), TS-P25 (C) a P25 (D).
Fotokatalytická aktivita vzoriek bola študovaná prostredníctvom mineralizácie fenolu
pri ultrafialovom žiarení a bola vyjadrená rýchlostnou konštantou príslušného rozkladu (Tab.
1). Pri všetkých vzorkách prebiehala fotokatalytická degradácia reakciou nultého poriadku.
Na základe nameraných hodnôt, možno výsledky zhrnúť do nasledovných bodov: 1)
s množstvom naneseného katalyzátora rastie aj jeho aktivita – väčšiu aktivitu vykazujú vzorky
pripravené vo viacerých cykloch nanášania, ako aj vrstvy, ktorých relatívna hmotnosť je
väčšia; 2) najnižšiu aktivitu vykazovali vrstvy pripravené z čistého sólu (Obr. 2); 3) prídavné
látky ako P25, či PEG vo východiskovom sóle zvyšujú fotokatalytickú aktivitu TiO2 vrstiev;
4) so zvyšujúcim sa obsahom Degussy P25 rastie aj aktivita TiO2 vrstiev; 5) najvyššia
fotokatalytická aktivita bola pozorovaná pri vzorkách obsahujúcich vysoký podiel nanoprášku
Degussa P25; 6) zo skúmaných teplôt možno za optimálnu považovať 500 °C pri vzorkách
obsahujúcich vyšší podiel sólu, kým prítomnosť Degussy P25 posúva optimálnu teplotu
k hodnote 600 °C (Obr. 2).

Tab. 1: Rýchlostné konštanty
fotokatalytickej mineralizácie fenolu
vybraných vzoriek TiO2.
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Obr. 2: Porovnanie priebehu
fotokatalytického rozkladu fenolu
vybraných vrstiev TiO2; závislosť je
vyjadrená ako relatívny pokles uhlíka
v roztoku (TOCrel) od doby ožarovania
(t).
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fotokatalytických meraní možno konštatovať, že prídavok PEG a/alebo nanoprášku P25 v
prekurzorovom sóle zvyšuje pórovitosť vrstiev, pričom tieto pórovitosti sú rôzneho
charakteru. Zdrojom pórovitosti vrstiev s Degusou P25 je vlastný nanoprášok, ktorý tvoria
agregáty jej častíc pospájané do väčších aglomerátov [12]. Tieto aglomeráty vytvárajú
pomerne veľký špecifický povrch, čím je zabezpečená väčšia plocha, na ktorej dochádza
k interakcii medzi časticami TiO2 a organickými molekulami v roztoku. Ako ukazujú SEM
snímky, vrstvy bez Degussy P25 sú málo pórovité a tvorbu pórov podporuje len prítomnosť
PEG vo východiskovom sóle. Keďže sa však jedná o póry s priemerom niekoľko
mikrometrov, ktoré sú izolované, tieto neprispievajú výrazne k zvýšeniu povrchu, preto
prístup molekúl fenolu k aktívnym centrám TiO2 je obmedzený. Niektorí autori tiež
predpokladajú, že kryštalinity Degussy P25 majú vyššiu fotokatalytickú aktivitu ako primárne

častice vytvorené hydrolýzou alkoxidu v sóle [12]. Vyššiu fotokatalytickú účinnosť vrstiev
s prídavkom Degussy P25 oproti vrstvám s PEG možno preto vysvetliť vyššou pórovitosťou
a najmä väčším špecifickým povrchom vrstiev obsahujúcich Degussu P25, ale aj vyššou
fotokatalytickou účinnosťou jej kryštalinitov.

Záver
Boli pripravené nové typy vrstiev TiO2 na Al2O3 keramických penách s výbornou
adhéziou k substrátu. Bol potvrdený výrazný vplyv zloženia sólu na výslednú mikroštruktúru
pri príprave vrstiev sól-gélovými metódami. Na základe výsledkov bolo zistené, že prídavné
látky vo východiskovom sóle, akými sú nanoprášok Degussa P25 a poly(etylénglykol),
zvyšujú fotokatalytickú aktivitu TiO2 vrstiev, pričom vyššia účinnosť mineralizácie fenolu
bola pozorovaná pri vzorkách obsahujúcich Degussu P25, ktoré vykazovali vhodnú
mikroštruktúru.
Vylepšenie adhezívnych vlastností TiO2 vrstvy k substrátu a tiež zvýšenie jej
fotokatalytickej účinnosti patrí medzi hlavné ciele výskumu v tejto oblasti, pretože tieto
faktory

sa

zaraďujú

medzi

najdôležitejšie

kritériá

v environmentálnych aplikáciách (čistenie vôd, plynov).

pre

TiO2

fotokatalyzátor

Výsledky uvedené v tejto práci

naznačujú, že vrstvy TiO2 pripravené najmä kombináciou sól-gélových metód a nanoprášku
Degussa P25 majú značný potenciál v tejto oblasti.
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Využitie technológie merania elektrickej vodivosti vo výskume geomorfologického
efektu erózno-akumulačných procesov prebiehajúcich v poľnohospodárskej krajine.
Úvod do problematiky
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Úvod
V dnešnej dobe je nesporné, že krajina a hlavne georeliéf, ako taký je ovplyvnený
aktivitami spoločnosti. Spoločnosť spustila, ale častejšie akcelerovala procesy v krajine,
akými sú napríklad procesy erózie akumulácie v poľnohospodárskych oblastiach . Avšak táto
skutočnosť nie je len výsadou súčasnosti. Je nesporné, že človek ovplyvňuje georeliéf od
doby, kedy doň vstúpil [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Výskumom zmien, ktoré indukoval, ako aj
rekonštrukcií ich vývoja v minulosti sa venuje mnoho štúdii [7, 8, 9, 10]. Tieto využívajú
moderné interdisciplinárne metódy, vrátane modelovania. Základnou databázou údajov sú
dáta z terénneho výskumu bio-geoarchívov (napríklad pôdnych sond, kolúvií, fluviálnych
sedimentov a pod.). Keďže v podstate predmetom rekonštrukcie je georeliéf, ktorý
nepoznáme, potrebná je dostatočne vysoká presnosť a hustota vstupných dát, inak je
interpolácia údajov nespoľahlivá a môže byť skresľujúca. Zabezpečenie takéhoto výskumu je

časovo a finančne náročné. Riešením môže byť využitie nekonvenčných metód výskumu,
ktoré sa neobmedzujú len na bodové merania, ale aj merania kontinuálne. V poslednej dobe
nastala výrazná zmena myslenia v oblasti vedy, pričom veda prechádza od princípov izolácie
metodík k princípom interdisciplinárnej spolupráce. Takže vhodným riešením sa ukazuje
používanie metód, ktoré nachádzame v príbuzných geovedách, akou je napríklad geológia.
Princíp zmeny elektromagnetického poľa na základe fyzikálnych a chemických vlastností
hmoty, ktorou je elektromagnetické pole zasiahnuté, je známy už niekoľko rokov. Vyššie
spomínaná metóda je aplikovateľná najmä na získanie informácií o horninách vo väčších
hĺbkach. Výsledky analýz boli doteraz z väčšej časti užitočné najmä pre geologické
špecializácie. Využitie v geomorfológii je predmetom menšieho množstva štúdií [11, 12, 13,
14] skúmajúcich v prevažnej miere fluviálne sedimenty, či pleistocénne formy.
Hlavným cieľmi príspevku je prezentovať teoreticko-metodologické základy
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geofyzikálneho výskumu elektrickej vodivosti (konduktivity), podať prehľad dostupných
geofyzikálnych metód a na základe dostupných informácii vyhodnotiť ich potenciál pre
geomorfologický výskum.

Materiál a metódy
Základným metodickým prístupom štúdie je prehodnotenie dostupných publikovaných
výskumov a geofyzikálnej literatúry. Zameriavame sa pritom, na tie aspekty problematiky
merania elektrickej konduktivity, ktoré súvisia alebo sú využiteľné v geomorfologickom
výskume. Okrem vysvetlenia jej princípu, sa venujeme hodnoteniu jednotlivých metód, na
základe nasledovných kritérií – finančná náročnosť (nákupu, prevádzkovania zariadenia,
merania), časová náročnosť, mobilita zariadenia, presnosť, potenciál pre vyhodnocovanie
pripovrchových vrstiev. Najvhodnejšia metóda je bližšie popisovaná, pričom sú hodnotené
niektoré aspekty interpretácie výsledkov a navrhnuté konkrétne kroky pre zvýšenie presnosti
merania.

Výsledky a diskusia
Z fyzikálneho hľadiska je konduktivita schopnosť sústavy transportovať elektrický
náboj roztokom elektrolytu vďaka účinku vonkajšieho elektrického poľa. Jednotkou
konduktivity je siemens. Z hľadiska geofyziky, sa zvetranej časti zemského plášťa prisudzujú
vlastnosti vodiča, v ktorom dochádza k pohybu ťažších iónov, nie elektrónov. Takže pre
potreby geofyziky zisťujeme veličinu mernú vodivosť. Využívanou jednotkou je
siemens/meter. [15, 16]
Následne pomocou matematicko-fyzikálnych algoritmov dokážeme zostaviť buď 2D,
3D model alebo elektromagnetickú inverziu [17], ktorá však predpokladá merania v rôznych
hĺbkach na rovnakom mieste. Dáva nám lepší obraz o hodnotách konduktivity v rozdielnych
hĺbkach, ktoré dokážeme reálne vyčísliť, a taktiež do určitej miery dokáže korigovať chyby
merania, čo však závisí od použitého algoritmu.

Ďalšou vlastnosťou je frekvencia vysielaného signálu, ktorá sa meria v hertzoch /Hz/.
V praxi sa používajú najmä nižšie frekvencie, pretože odozva s vyššou frekvenciou sa
vyznačuje nestálosťou signálu. Hĺbka efektívneho záznamu je funkciou frekvencie signálu
(čím nižšia frekvencia, tým väčšia hĺbka merania) a vzdialenosti prijímača a vysielača (čím
väčšia vzdialenosť, tým väčšia hĺbka merania) [18, 19, 20]. Pri meraní žiadaných prvkov
georeliéfu však treba vziať do úvahy, že jednotlivé prvky prírodného systému nemožno pri
opisovanom spôsobe merania separovať [21], čo značne sťažuje interpretáciu výsledkov.
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Nemôžeme napríklad merať len hladinu podzemnej vody bez toho, aby sme nevzali do úvahy
veľkosť zŕn, prítomnosť objektov pod zemou, antropogénne zásahy, bioturbáciu, kryoturbáciu
a. i. Existuje viacero metód využitia vlastností elektromagnetického poľa v krajine. Pričom
výber vhodnej metódy je priam kľúčový na ďalšiu interpretáciu výsledkov, pretože zvolenie
nevhodnej metódy znamená skúmanie iných atribútov oblasti, ako sú tie, ktoré sú pre nás
dôležité. Metódy na meranie elektromagnetickej konduktivity sa rozdeľujú na metódy
dotykové (kedy dochádza k priamemu kontaktu prístroja a meraného regolitu) a metódy
bezdotykové (kedy ku kontaktu prístroja a regolitu nedochádza). Taktiež sa používa
rozdelenie na metódy súhrne označované, ako time-domain electromagnetics [22] (kedy
dochádza k vysielaniu krátkych impulzov, pričom sa meria čas ich odozvy) a frequncydomain electromagnetics [18, 19] (kedy sa vysiela kontinuálny signál a zaznamenáva sa jeho
zmena). Existuje aj niekoľko postupov na uskutočňovanie geofyzikálnej elektromagnetickej
analýzy pre potreby geomorfologického výskumu. Varianty sa odlišujú najmä v užitočnej
hĺbke, v ktorej dochádza k interakcii elektromagnetického poľa s hmotou, presnosťou
merania, rozsahom hodnôt, ktoré dokáže prístroj zaznamenať, chybou merania, najmenšou
merateľnou plošnou jednotkou, výslednými hodnotami, ktoré sú v diskrétnej alebo
kontinuálnej škále, časom potrebným na meranie, finančnou náročnosťou na prvotnú
investíciu.
Najčastejšie používanými postupmi sú:
Airborn electromagnetics /AEM/ [23] – Ide o skupinu produktov, ktorých použitie
vyžaduje lietadlo, alebo vrtuľník, ktorý je vybavený vysielačom elektromagnetického vlnenia.
Ten vysiela v pravidelných intervaloch žiarenie, ktoré prestupuje podložím pod zariadením
a sú zachytávané prijímačom, ktorý sa vlečie za lietajúcim zariadením v dostatočnom odstupe.
Výhodou tejto metódy je hlavne rýchlosť snímania, snímacia hĺbka, ktorá sa pohybuje až do
130 metrov a bezkontaktnosť. Avšak na opačnej strane stojí vysoká finančná náročnosť na
prvotné investície, ale aj následnú prevádzku zariadenia ako celku, nutné dostatočné zázemie
a absencia merania v malých hĺbkach, ktoré sú pre geomorfológa zásadné.
Dipole – dipole electrical resistivity ground imaging profiles /ERGI/ [12, 14] –
najpresnejšia metóda geofyzikálneho výskumu na základe elektromagnetizmu. Samotné
meranie sa uskutočňuje v profiloch rozličnej dĺžky. Výsledkom je profil, ktorý môže byť
niekoľkovrstvový. Výhodou tejto metódy je hlavne presnosť, avšak nevýhodou je náročná
manipulácia so zariadením, ktoré vyžaduje niekoľko osôb na prepravu a manipuláciu a fakt,
že zariadenie je účelovo skonštruované najmä na meranie profilov, preto následná 3D
interpretácia je komplikovanejšia, nie však nemožná.
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Konduktivitymeter /CMD/ [24] – dotykové alebo bezdotykové – zariadenie, ktoré sa
využíva na výskum v malých hĺbkach. Meranie prebieha v hĺbkach do cca 7 metrov, podľa
typu prístroja. Výhodou je najmä nízka počiatočná investícia, možnosť uskutočnenia
sieťového aj kontinuálneho merania v profiloch, malé rozmery, jednoduchá obsluha
a možnosť pripojenia väčšiny prístrojov na GPS jednotku.
Poslednú

z uvedených

v geomorfologických

metód

rekonštrukčných

považujeme
štúdiách

za

najvodnejšiu

pôsobenia eróznych

pre

použitie

a akumulačných

procesov v poľnohospodárskej krajine.
Po bližšom preskúmaní dostupnej literatúry a štúdií môžeme konštatovať, že pre
potreby geomorfologického výskumu pre potreby územia Slovenskej republiky, je výhodné
používať bezdotykové konduktometre (merače vodivosti), ktoré sa vyznačujú najmä
finančnou nenáročnosťou, vysokou flexibilitou a v neposlednej miere lacným programovým
vybavením, ktoré je nevyhnutné pre interpretáciu výsledkov. Vhodné je používanie
personálneho konduktometra (CMD) s anténami variabilnej dĺžky, ktoré umožňujú skúmanie
rozličných hĺbok so stálou frekvenciou. Značnou nevýhodou spomínaného pracovného
postupu a taktiež aj konduktometrov, ako takých je vysoká chyba merania. Tu existuje
niekoľko spôsobov jej odstránenia. Navrhovaným spôsobom je opakovanie merania v
konštantných podmienkach. Relatívne menej spoľahlivým spôsobom je používanie
referenčných (kalibračných) profilov. Nezanedbateľným problémom je aj prítomnosť
polohovej chyby, ktorá vzniká nepresnosťou zariadenia GPS, ktorá sa pohybuje od
niekoľkých cm v prípade presných GPS prístrojov, až po 5 metrov, v prípade prístrojov
turistických. Tu je výhodným riešením spoliehať sa na mapovanie v priamke, kedy nie je
nutné zameriavať každý meraný bod, ale len body začiatočné a koncové.

Záver
Na základe hodnotenia jednotlivých geofyzikálnych metód merania elektrických
vlastností sedimentov môžeme konštatovať, že použitie metódy merania elektromagnetickej
konduktivity, je vhodným postupom na získavanie informácií o paleoreliéfe, ako takom
a taktiež vhodným postupom na získavanie informácií o erózno-akumulačných procesoch
a zmenách v krajine, ktoré tieto procesy vyvolali a akcelerovali [25, 26]. Veľkou výhodou
vyššie spomínaného postupu je najmä rýchlosť oproti tradičným metódam. Za najvhodnejšie
sa v dnešnej dobe predpokladá kombinovať metódu merania elektromagnetickej konduktivity
s konvenčnými metódami, pretože súčasne môžeme uskutočňovať výskum a verifikáciu
pracovného postupu. Uvedený prístup bude predmetom ďalšieho výskumu.
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Introduction
This work should mainly deal with measuring by the Schmidt hammer test, which is
one of many relative dating methods, in the Montemuro Mountains.
The Montemuro Mountains are situated in the northern part of Portugal in the region
of Douro. In Portuguese language, they are called “A Serra de Montemuro”. The investigated
area of the Schmidt hammer test (Pic. 1) was selected in the surroundings of the highest peak
Talegre (1381 m). The surface of the Montemuro Mountains reflects about 300 million years
of the tectonic and erosive processes, which have occurred mostly in granite rock [1]. Due to
these erosive processes many distinctive granite rock forms such as boulders, tors, castle
koppies, ruwars were formed.
Main aims of this work are:
•

To execute the Schmidt hammer test in the Montemuro Mountains on the
granite blocks with different surface conditions and to find out some possible
relations,

•

To analyze obtained information (measured and calculated values of the
Schmidt hammer test),

•

To determine the origin of possible relations between measured group of rock
blocks.

Pic. 1: Investigated area in the highest parts of the Montemuro Mountains with typical granite landforms
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Methodology
Dating methods are traditionally divided into absolute (numeric) dating methods and
relative dating methods. Absolute dating methods bring us the age of the investigated form or
sediments in time units. Compared with absolute dating methods, the relative dating methods
bring us only the time order of the investigated forms [2]. Using of the specific dating method
is limited by local conditions, which restrict the selection of the dating methods. The most
important part of this work belongs to a relative dating test in a part of Montemuro
Mountains. Main objective was not to measure and determine the exact time chart but to try if
it is possible to use the Schmidt hammer test also in conditions of specific granite landforms
in Montemuro Mountains.
The Schmidt hammer is a device invented in 1948, originally for testing of concrete
resistance. The device is based on this principle: solid head is released against the surface of
the sample by specific power and a calibrated measure (mechanic or electronic and connected
on a braking piston) register intensity of rebound (R – value, which is compared at
measuring). The age limit of the Schmidt hammer test ranges from 10 000 to 100 000 years
BP. In geomorphology, this method (comparing of weathering level and so determining the
relative age) can be considered as mostly used and relatively effective. However, using of this
method has got (according to several authors) relatively noticeable limitations. Application of
the Schmidt hammer test is practically excluded on the rocks with foliation. Using of the
Schmidt hammer test is also unsuitable on the porous rocks, because R-value is strongly
impacted by wetness of its place. But the granite rock, which occurs in almost whole area of
Montemuro Mountains is very suitable for using the Schmidt hammer test [3].

Results and discussion
In Montemuro Mountains, we wanted to find possible relations between two different
types of the granite rock blocks. The first group of the blocks was the blocks with the
occurrence of gnammas. The second group of the blocks, on which we measured, was the
blocks without the occurrence of the gnammas. On the blocks with the occurrence of the
gnammas, we also measured inside the gnammas forms and outside. We expected that there
should be some differences in solidity of these blocks. Thus, we collected three data groups
from the specific blocks. Although the Schmidt hammer test is a dating method, it works on
the principle of probing the weathering degree. Thus, it was possible to use this method to
find some relations between blocks even if they are probably the same age.
Gnammas or weather pits (Pic. 2) are distinctive forms developed in association with
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inselbergs and tors. On the flattish upper surfaces of inselbergs, hollows of several types have
developed. Weather pits have been described from many areas - the humid and arid tropics,
the temperate regions and even arctic lands. Although in Britain and on the continent of
Europe, they were believed to have originated in connection with Druidical (or similar)
ceremonial, they are of geologic origin. At least three major forms are known. One of the
most common ones, developed in the laminated upper zone of the granite bedrock, is the flatfloored, relatively shallow pan. Its sides tent to be steep and even overhanging, especially on
the shady aspects and on the upslope sides. Less common is the hemispherical pit, which is
found in essentially homogenous rock [4].
It is necessary to use the Schmidt hammer only on one rock type in the one location. In
the Montemuro Mountains, this problem was eliminated by suitable maps (geology map and
air pictures) in GIS, because we chose only location where only one type of rock granite rock
occurs.
From measured values, mean value and quantities for evaluation of dispersion –
sample standard deviation and variation coefficient were calculated (see tab. 1).
Tab. 1: Results of the Schmidt hammer test in the Montemuro Mountains 1/2

Rock
Granite

Mean value - R Standard deviation Variation coefficient [%]
48.65; n = 83
8.159
16.770

As we can see above, we measured 104 measurements, in three locations (on every
location, it was measured in several points), from which 83 values have remained after
specific calculation. For time reasons, we collected different number of measurements for
each group. Thus, we proceeded by these rules:
•

On each group of blocks (forms), more than 40 measurements in different
number of points were measured,

•

These values (40) were in accordance with their location divided into groups of
ten and calculated mean value for each group,

•

Two farthest values from mean value were disregarded,

•

Rest values (8) were included to calculation of main R-value for each group
(more than 30 values for calculation of R – value for each group),

Inside the gnammas forms only 20 measurements were measured, because there were
not enough convenient forms and R-value of the gnammas served us only for basic
comparison with whole blocks. I also calculated standard deviation and variation coefficient
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for each form.
Tab. 2: Results of the Schmidt hammer test in the part of the Montemuro Mountains 2/2

Rock (form)
Mean value - R Standard deviation Variation coefficient [%]
Granite with gnammas
43.29; n=35
4.87
11.26
Granite without
gnammas
56.49; n=32
5.49
9.65
Gnammas
43.81; n=16
3.05
6.95
In (Tab. 2) we may find R – value, standard deviation and variation coefficient for
each measured block (form). On the granite blocks with gnammas, R – value 43.29 was
calculated. On the granite blocks without gnammas, we calculated R – value 56.49.
Difference between these two values is sufficient to conclude that these two blocks have
different weathering degree. Thus that granite blocks without gnammas are less weathered.
One question is if these blocks could be of different age. Twidale [4] and several other authors
mentioned that gnammas are of geologic origin but they did not exactly describe the origin of
these forms. One thing could be the exposure upon the atmosphere, which Twidale [4] stated
also in the part dealing with inselbergs. The origin of inselberg he compared to the origin of
gnammas. Thus, we could suppose that there are some geologic differences in these blocks
but they could be also exposed to the atmosphere for different time so they are of different
age.
Inside the gnammas forms, we measured and calculated the R – value 43.81. If we
compare this value to the value calculated on the blocks with the occurence of gnammas but
outside the gnammas forms (43.29), they are almost identical. The little difference is
insignificant and we cannot determine that there are some weathering differences in these
values. Before the Schmidt hammer test, we expected that there would be difference between
these values (outside and inside the gnammas but on the same block of rock). Maybe it will be
necessary to make other measurements to find out possible difference in these values, even if
there were measured more than 20 measurements (inside gnammas), which should be
sufficient.
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Pic. 2: Device of Schmidt hammer and the granite block with the occurrence of gnammas in the investigated
area

Conclusion
Finally, we could say that the Schmidt hammer test in the part of the Montemuro
Mountains was successful. We found out the difference in weathering degree (probably also a
little different age) of the granite blocks with the occurrence of gnammas and without the
occurrence of gnammas. One question could be why there were almost identical values inside
the gnammas forms and outside the gnammas forms on the same granite blocks. This question
could be elaborated in other possible studies in the Montemuro Mountains or in a studies
dealing with granite forms etc. As well as, the determination of usability of Schmidt hammer
test for these kinds of purposes. Because, even if we made a sufficient number of
measurements on each group of blocks, it is necessary to use the Schmidt hammer test several
more times to verify this kind of using of this method.

Acknowledgements
I would like to thank especially to my supervisor António Avelino Batista Vieira for
providing me useful and helpful assistance during the processing of this project work. As
well, I would like to thank other persons from the Department of Geography in Guimarães
and teachers from my home university for allowing me this study period and for giving me
much useful information. An appreciation is also dedicated to my parents for constant support
in my study.

917

Bibliography and references
[1]

Krikelová Z. (2007), Landscape units in the region of Montemuro Mountains,
University of Minho, Department of Geography, Guimarães, Portugal, Project work, p.
1

[2]

Hubbard B., Glasser N. (2005), Field techniques in glaciology and glacial
geomorphology, John Wiley & sons, Ltd, Chichester, United Kingdom, 400 pp.

[3]

Mentlík P. (2006) Geomorfológická analýza a tvorba GmIS okolia Prášilského jazera a
jazera Laka na Šumave (Česká republika), Faculty of Natural Sciences Comenius
University in Bratislava, Department of Physical Geography and Geoecology,
Bratislava, Slovakia, Dissertation work, p. 30

[4]

Twidale C.R. (1968) Granite landforms, In: R.W. Fairbridge, Editor, The Encyclopedia
of Geomorphology, Reinhold Book, New York, USA, p. 488

918

Vplyv reliéfu a ľudskej činnosti na mozaiku pôd vo vybranom území Nitrianskej
pahorkatiny
Marek Civáň, Michaela Žoncová, Zuzana Rampašeková
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho
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Úvod a formulácia cieľa
Erózia pôdy označuje jeden z najvýznamnejších procesov degradácie pôd [1], pričom
vodná erózia predstavuje nepretržitý morfogenetický proces s vážnymi dôsledkami [2]. Na
pôdny pokryv (mozaiku pôdy) majú vplyv rôzne činitele, avšak na ornej pôde na svahoch
pôsobí komplex geomorfologických procesov, z ktorých dominantnými sú ronové a orbové,
ktoré ešte dopĺňajú gravitačné a eolické procesy [3]. Tieto procesy ovplyvňujú najmä
mocnosť jednotlivých horizontov pôdnych profilov. Pôdy sa preto líšia v eluviálnej,
deluviálnej a proluviálnej časti. Látky zo svahov migrujú vplyvom gravitácie nadol
a akumulujú sa v zníženinách [4]. Pôda je selektívne odnášaná z jej súčasnej polohy a môže
byť deponovaná na inom mieste vo vzdialenosti niekoľko metrov až stoviek kilometrov [5].
Záujmové územie svojimi vlastnosťami predstavuje lokalitu typickú pre celú sprašovú oblasť
Podunajskej pahorkatiny, pričom sa jedná o oblasť s členitejším a ostrejšie rezaným reliéfom,
kde strmšie sklony a väčšie dĺžky svahov vytvárajú pre eróziu vhodné podmienky [1].
Cieľom výskumu je komparácia zastúpenia pôdnych typov a druhov určených na
základe máp bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek (BPEJ) s reálnymi dosiahnutými
výsledkami, prihliadnuc na pôsobenie reliéfu a ľudskej činnosti ako formovacích faktorov
pôdnej mozaiky vo vymedzenom území.

Materiál a metódy
Vymedzené územie bolo vybrané na základe mapy „Výskytu erodovaných pôd
Slovenska“ [1], ktorá poukazuje na skutočnosť, že územie patrí do silne erodovanej oblasti.
Z máp BPEJ boli vyhotovené fyzicko-geografické mapy záujmového územia v prostredí
ArcGIS 9.3. Terénny výskum bol realizovaný v sledovanom území v dvoch časových etapách.
V októbri v roku 2008 sa uskutočnil výskum v obci Rišňovce, v novembri 2009 nastala pôdna
sondáž v území obce Rumanová. Konkrétne svahy boli zvolené na základe expozície. Pôdy
severozápadne orientovaného svahu v obci Rumanová majú náchylnosť k vyššej úrovni
vlhkosti, ako pôdy lokalizované v juhozápadne orientovanom svahu v Rišňovciach. Tento fakt
vyjadroval predpoklad zistenia heterogénnych výsledkov a ich porovnanie so zhotovenými
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mapami pôdnych typov a pôdnych druhov. Vybrané boli reprezentatívne pôdne sondy
lokalizované v dvoch pôdnych katénach, pričom pôdna katéna predstavuje určité zákonité
usporiadanie pôd v podmienkach topografie [4]. Skúmané pôdne sondy boli kopané do hĺbky
60 až 180 cm.

Fyzickogeografická charakteristika sledovaného územia
Sledované územie z geomorfologického hľadiska patrí do oblasti Podunajská nížina,
celku Podunajská pahorkatina a podcelku Nitrianska pahorkatina (obr. 1). Severná časť obce
Rišňovce zasahuje do časti Bojnianska pahorkatina a zvyšok sledovaného územia do časti
Zálužianska pahorkatina.

Obr. 1: Vymedzenie záujmového územia a lokalizácia pôdnych sond
Dané územie je tvorené z väčšej časti eolickými a deluviálnymi sedimentmi
a fluviálne sedimenty sú lokalizované do okolia vodných tokov Andač, Dlhý kanál a Bábsky
potok. Lokalitu je možné zaradiť do teplého, suchého klimatického regiónu s miernou zimou
na juhu územia a chladnou zimou na severe územia.

920

Pedogeografická charakteristika sledovaného územia
Z pôdnych typov je v sledovanom území zastúpená hnedozem kultizemná najmä
v obci Rišňovce a černozem kultizemná a černozem kultizemná karbonátová v obciach
Rumanová a Veľké Zálužie. Menej sú zastúpené lokality čiernic a organozemí (obr. 2 vľavo).
Z hľadiska pôdnych druhov je väčšina územia pokrytá hlinitými pôdami, ktoré sa
viažu na Zálužiansku pahorkatinu a piesčitohlinité pôdy sú naviazané na Bojniansku
pahorkatinu na severe. Okrem týchto pôdnych druhov sa tu vyskytujú v malých množstvách
aj pôdne druhy od piesčitých až po ílovitohlinité (obr. 2 vpravo).

Obr. 2: Pôdne typy a pôdne druhy vo vybranej lokalite
Výsledky a diskusia
V obci Rumanová bol realizovaný výkop troch sond (označenie S1 – S3) a v obci
Rišňovce sa priestorové zmeny pôd sledovali prostredníctvom štyroch sond (označenie S4 –
S7). Výsledky jednotlivých sond priniesli komparáciu v rozličnom zastúpení horizontov.
Sonda S1 (obr. 3 vľavo) sa nachádzala na mikroúvaline v nadmorskej výške 210 m n.

m. so severnou orientáciou. Identifikovaným pôdnym typom bola černozem kultizemná
erodovaná (Ao – A/C – C) so slabým prekorenením a neštruktúrovanou prítomnosťou
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karbonátov najmä v nižších horizontoch. Je nutné dodať, že priamo bod výkopu sondy
neslúžil poľnohospodárskym aktivitám, pričom od agrárnej činnosti nebol príliš vzdialený.
Polohou 196 m n. m. je charakteristická sonda S2 (obr. 3 v strede) kopaná v strede na
severozápad orientovaného svahu. Na tejto poľnohospodársky využívanej ploche bol
označený pôdny typ ako černozem kultizemná akumulovaná (Akp – A/C) s miernym
zastúpením skeletu, nízkym prekorenením a taktiež bez vysokého vplyvu vodnej erózie
a akumulačnej činnosti.
Sonda S3 (obr. 3 vpravo) sa nachádzala severozápadným smerom od predchádzajúcej

sondy v nadmorskej výške 166 m n. m. Pôdny typ reprezentovala černozem kultizemná
akumulovaná, ale so zastúpením iba jedného horizontu (Akp). Prekorenenie bolo evidované do
5 cm, pričom vo väčších hĺbkach sa začali objavovať cicváry a náznaky karbonátov.

Obr. 3: Pôdne sondy S1 – S3 a prislúchajúce pôdne profily lokalizované v obci Rumanová
Sonda S4 (obr. 4 vľavo hore) kopaná v nadmorskej výške 223 m n. m. sa nachádzala

vo vrcholovej časti západne orientovaného svahu. Pôdny typ bol určený ako černozem
kultizemná erodovaná (Akp – Am – A/Cc – Cc), pričom bolo evidované silné prekorenenie
pôdy, prítomnosť dážďoviek a výrazný vplyv poľnohospodárskej činnosti.
Sonda S5 (obr. 4 vpravo hore) sa nachádza v nadmorskej výške 214 m n. m. a pre jej

polohu bola charakteristická narastajúca sklonitosť svahu. Reprezentatívny pôdny typ bola
regozem kultizemná karbonátová (Akpc – Cc). Zaznamenaná je stredná úroveň prekorenenia,
prítomnosť karbonátov a začiatky následkov po vodnej erózii, čo sa zhoduje s tvrdením
o slabej protieróznej odolnosti uvedeného pôdneho typu [1].
Sonda S6 (obr. 4 vľavo dole) bola kopaná v nadmorskej výške 206 m n. m. tesne nad

úpätím svahu. Určený pôdny typ predstavovala koluvizem kultizemná (A – Ck – A" – (B) –
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C), pre ktorý sú typické erózno-akumulačné procesy. V uvedenom pôdnom type nebolo
evidované takmer žiadne prekorenenie pôdy.
Lokalizácia sondy S7 (obr. 4 vpravo dole) bola v nadmorskej výške 200 m n. m. na
dne skúmaného svahu. Pôdny typ bol identifikovaný ako hnedozem kultizemná akumulovaná
(Akp – Ao – Bt – B/C – Cc), pričom jeho hĺbka prevyšovala 150 cm, čo má za následok
výrazný vplyv vodnej erózie. Nebola evidovaná prítomnosť karbonátov a prekorenenie pôdy
malo len veľmi slabú tendenciu.

Obr. 4: Pôdne sondy S4 – S7 a prislúchajúce pôdne profily lokalizované v obci Rišňovce
Záver
Výsledky realizovaného výskumu poukazujú na časovo-priestorovú zmenu pôdnych
typov vo vybranej lokalite v porovnaní s diagnostikovanými pôdnymi typmi podľa máp
BPEJ. Na relatívne plošne malom území pahorkatiny nastala premena v zastúpení pôdnych
typov vo väčšine skúmaných pôdnych sond (S1, S4 – S6). Pri sonde S1 bol identifikovaný
pôdy typ černozem kultizemná erodovaná, pričom sa na základe máp BPEJ mala v lokalite
nachádzať hnedozem kultizemná. Uvedený pôdny typ bol predpokladaný aj na miestach
výskytu sond S4 – S6, avšak výkopy priniesli zastúpenie troch rozličných pôdnych typov. Pre
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pôdnu sondu S4 bola charakteristická černozem kultizemná karbonátová erodovaná, sonda S5
vykazovala zastúpenie regozeme kultizemnej karbonátovej a sonda S6 zaznamenala pôdny
typ koluvizem kultizemnú. Z daných výsledkov je zrejmé, že výraznejšia obmena pôdnych
typov, v porovnaní výkopov a máp BPEJ, sa zistila na suchšom juhozápadne orientovanom
svahu v obci Rišňovce. Rozdiely vznikajúce medzi skutočnými výsledkami v súčasnosti
a mapovaním lokality v minulosti spočívajú vo vplyve faktorov reliéfu a ľudskej činnosti na
pôdu. Využívanie pôdneho krytu v sklonitom teréne pre agrárne účely výrazne ovplyvňuje
vlastnosti pôdy a priaznivo napomáha ku vzniku erózneho procesu, aj pri fakte využívania
protieróznych opatrení. Vplyvy erózie boli, vo forme netypického zastúpenia jednotlivých
pôdnych horizontov, identifikované až pri šiestich kopaných sondách (S1 – S3, S5 – S7).
Erózno-akumulačné deje ovplyvnili pôdu nachádzajúcu sa na celej ploche svahu, vo vyšších
polohách vo forme jej odnosu do nižších častí, kde následne prebiehala akumulácia materiálu.
Zo získaných výsledkov je pri pohľade do budúcnosti veľmi dôležité upriamiť pozornosť na
konštruktívne a progresívne zaobchádzanie s pôdou, aby zásahy človeka do pôdnej mozaiky
smerovali v prospech jej zveľaďovania a na úkor jej degradácie.
Príspevok bol spracovaný v rámci grantových projektov: CGA VI/5/2008 a GP 1/0574/08
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Úvod a formulácia cieľa
Lavíny predstavujú náhle pohyby snehu s dĺžkou viac ako 50 metrov. Lavíny sa
vyskytujú a sú nebezpečné v horskom prostredí, kde ohrozujú ľudské životy, lesné porasty
a budovy. Preto je dôležitý ich výskum, aby sa minimalizovali ich negatívne účinky.
Morfologické zvláštnosti a charakter terénu sú veľmi dôležitým činiteľom vytvárania
podmienok vzniku a padania lavín [1]. Najdôležitejšími sú sklon reliéfu, orientácia voči
svetovým stranám, horizontálna a vertikálna krivosť, dĺžka lavínovej dráhy a veľkosť
odtrhového pásma. Skúmané územie je z hľadiska týchto parametrov veľmi nebezpečné, čo sa
týka výskytu lavín. Každoročne sa tu opakujú lavínové udalosti rôznych rozmerov. Niekedy
nemajú ničivé účinky, no inokedy vedia zabíjať, ako napríklad v roku 1995 keď tu zahynul

český minister Vavroušek s dcérou. Často sú poškodzované aj lesné porasty alebo turistické
chodníky. Táto dolina sa nachádza v západnej časti Západných Tatier pod najvyšším
vrcholom hlavného hrebeňa, ktorým je Baníkov (2178 m n. m.).
Dôležitým faktorom ovplyvňujúcim vznik lavín je aj drsnosť povrchu jednotlivých
dráh, teda vegetačný kryt. Preto sme v práci zmapovali aj vegetačnú pokrývku. Rozdelili sme
ju do troch skupín, ktoré rôzne vplývajú na vznik lavín: les, kosodrevina a alpínske lúky.
V doline Parichvost bola narušená vegetácia vplyvom človeka v minulosti, keď sa v týchto
oblastiach vypaľovala kosodrevina a tak získané trávnaté porasty boli využívané na pasenie
oviec a dobytka. Po vyhlásení TANAPu sa situácia zmenila. Prebieha tu sukcesia, ktorá však
ešte celkom neskončila.
Cieľom predloženého článku je zhodnotiť vplyv geomorfológie a vegetačnej pokrývky
existujúcich lavínových dráh na nebezpečenstvo vzniku lavín.

Materiál a metódy
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Tejto problematike sa venoval Barka (2005) [2] z ktorého knihy sme čerpali niektoré
metodické postupy mapovania jednotlivých dráh. Vo svojej práci sme na výpočet
spomínaných parametrov využíval ako podkladovú mapu Základnú mapu SR v mierke
1:10 000. Táto mapa, ktorú sme získali naskenovanú v podobe rastra sme zvektorizovali
v programe R2V. V tomto programe sme jednotlivým vrstevniciam priradili atribút
nadmorskej výšky. Po základnej vektorizácii sme mapu importovali do programu ArcGIS 9.3,
kde sme s ňu mohli ďalej pracovať. Vďaka nástroju modulu 3D Analyst – Topo To Raster
sme vytvorili digitálny model reliéfu v rastrovej podobe. Na základe digitálneho modelu sme
vypočítali sklon georeliéfu a orientáciu voči svetovým stranám. Potom sme vyhraničili
vegetačnú pokrývku v skúmanom území na základe ortofoto snímok. Jednotlivé lavínové
dráhy sme identifikovali na základe máp lavínových katastrov zo Strediska lavínovej
prevencie Horskej záchrannej služby v Jasnej. Tieto podkladové mapy boli georeferencované
pomocou programu Arc GIS 9.3. Posledným krokom bolo vrstvy na seba naložiť
a vyhodnotiť jednotlivé dráhy. Pre každú dráhu sme zistili požadované parametre, ktoré sú
uvedené v tabuľkách 1 a 2. Analýza dráhy ako celku podáva skresľujúce informácie
(napríklad priemerný sklon celej dráhy zahŕňa aj miesta akumulácie, ktoré bývajú zväčša
takmer rovinaté a výsledná hodnota nezodpovedá potrebnej presnosti) [3]. Preto sme v
dráhach vyčlenili zvlášť odtrhové pásmo (obr.1).

Obr. 1: Lavínové dráhy v doline Parichvost.
Výsledky a diskusia
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Skúmané územie sa nachádza v nadmorskej výške od 1123 m do 2178 m, v JZ časti
Západných Tatier. V rámci vybraného územia sa nachádza 13 registrovaných lavínových dráh
(obr.1). V katastri lavínových dráh sa pri niektorých dráhach odtrhové pásmo delí na viac
segmentov, toto sme vyriešili vyčlenením pásiem odtrhu pre každú dráhu a segment zvášť.
Sklony sú vo všetkých dráhach veľmi veľké. Dosahujú priemerné hodnoty okolo 30°.
V prácach Berger (1995) [4], Tabarelli (1996) [5], Ciolli et al. (1998) [6], Ciolli, Zatelli
(2000) [7] sa autori venovali mapovaniu lavínového nebezpečenstva s využitím GIS. Kritériá
pre vznik lavínového nebezpečenstva zhrnuli nasledovne (Ciolli et al. 1998) [6]:
• sklon svahu medzi 28° a 55°
• zmena sklonu na hranici zlomu väčšia ako 10°
• minimálna rozloha územia 625 m²

Pri sklonoch nad 55° sa sneh priebežne zosypáva bez väčšej akumulácie. Pri nižších
sklonoch ako 28° sa sneh neskĺzava, alebo len veľmi pomaly, bez väčšieho nebezpečenstva
[4], [6]. Zmena sklonu na hranici zlomu predstavuje rozdiel sklonov, kedy sa prudko znižuje
konvexnosť územia (o 10° a viac). [4]. Jednotlivé presné hodnoty sú zapísané v tabuľke 1
a znázornené na obr. 2.

Obr. 2: Sklon reliéfu v doline Parichvost.
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Tab. 1: Sklony reliéfu v jednotlivých dráhach.

číslo
1B
1A
2A
2B
3
4
5A
5B
5C
6
7A
7B
7C
8A
8B
9A
9B
10
11 A
11 B
12 A
12 B
13

Rozloha
v m²
149446
132845
202606
251563
69344
25182
141593
53311
28373
20842
45664
43803
49593
36527
44837
56501
26353
32421
23275
22308
24041
21799
45705

Sklony v stupňoch
rozdiel
MIN_
MAX_
max a min
0,047709 59,792137 59,744426
14,384794 52,405883 38,021087
11,986958 61,430755 49,443798
0,165422 62,623195 62,457771
12,66576 52,38911 39,72335
11,051699 49,731452 38,679752
2,378823 56,204257 53,825435
18,335922 63,412887 45,076965
19,319286 54,711753 35,392467
14,713284 54,550373 39,837089
6,043218 53,163871 47,120651
3,355231 54,055141 50,699909
0,024851 57,468921 57,444068
5,002287 53,747966 48,745677
19,175214 55,120521 35,945304
15,339759 50,747299 35,407539
16,318794 50,741527 34,422733
17,195913 48,019012 30,823099
20,604444 48,660324 28,055879
16,313814 46,326622 30,012807
15,101934 47,937236 32,835304
21,122674 48,527931 27,405256
16,741634 52,729995 35,988361

priemer
36,502849
35,836757
37,587436
36,751338
35,809432
34,204185
33,113311
35,896278
35,227817
36,646083
36,240253
35,2579
31,82442
36,517402
36,544506
34,09563
32,576557
34,426162
33,905467
31,590223
30,710199
33,602016
35,641475

Smerovanie doliny je zo severovýchodu na juhozápad. Prevládajú tu však dráhy
s orientáciami na sever. Táto prevaha sa týka početnosti, pretože najväčšia dráha má
juhozápadnú orientáciu. Takisto je to zapísané v tabuľke 2 a v mape na obr. 3.
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Obr. 3: Orientácia reliéfu v doline Parichvost.
Orientácia reliéfu má dva aspekty ktoré vplývajú na vznik lavín. Prvým je orientácia
voči slnečnému žiareniu. Na zatienenej strane sa zvyšujú riziko doskových lavín a svahy
vystavované intenzívnemu slnečnému žiareniu podmieňujú vznik lavín z mokrého snehu.
Orientácia voči vplyvu vetra je dôležitá z hľadiska transportu snehu.

Tab. 2: Orientácia reliéfu v jednotlivých dráhach.

číslo
1B
1A
2A
2B
3
4
5A
5B
5C
6
7A
7B
7C
8A
8B
9A
9B
10
11 A
11 B
12 A
12 B
13

rozloha
149446
132845
202606
251563
69344
25182
141593
53311
28373
20842
45664
43803
49593
36527
44837
56501
26353
32421
23275
22308
24041
21799
45705

ORIENTÁCIA
priemerná
orientácia v
stupňoch
227,149765 Juhozápad
171,414169 Juh
274,032775 Západ
211,275924 Juhozápad
285,51123 Západ
304,750732 Severozápad
279,204833 Západ
245,082427 Juhozápad
190,809677 Juh
316,863189 Severozápad
267,455993 Západ
289,657318 Západ
285,99588 Západ
317,551422 Severozápad
224,383041 Juhozápad
326,896514 Severozápad
99,945655 Východ
39,888805 Severovýchod
330,80664 Severozápad
298,702789 Severozápad
244,280517 Severozápad
309,66156 Severozápad
212,204376 Juhozápad

Vegetácia je súvislá až na časté lavínové dráhy. Celkovo v skúmanom území najviac
prevládajú lúky. Tieto lúky sú dobrou klznou plochou pre lavíny. Kosodrevina je súvislá
a tvorí prekážku tvoreniu základových lavín. Smrekové lesy sú do istej miery poškodený
lavínami a do istej miery podkôrnym hmyzom ktorý sa aj v tejto doline v poslednom období
usídlil.
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Záver
Vo všeobecnosti treba spomenúť, že Západné Tatry patria medzi najlavinóznejšie
územie karpatskej oblasti [8]. Preto nie je prekvapujúce že aj dolina Parichvost má veľmi
veľké predpoklady byť jednou z najviac ohrozovaných lavínami. Toto sa potvrdilo aj
predloženým výskumom. V odtrhovom pásme lavínových dráh, teda v území kde vznikajú, sú
veľké sklony reliéfu a takmer žiadna vegetácia. Významným faktorom je aj nadmorská výška,
ktorá predikuje zvýšené akumulácie snehu. Snehová pokrývka tu obvykle dosahuje viac ako
1,5 metra. Z hľadiska lavínovej prevencie je vhodné sa venovať zvýšeniu hornej hranice lesa,
aby sa minimalizovali škody na lesných porastoch.
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Úvod a formulácia cieľa
Preprava osôb slúži predovšetkým na splnenie požiadaviek spoločnosti pri ceste do
zamestnania a na uspokojenie potrieb obyvateľov pri cestovaní vo voľnom čase. Jednou
z možností, ako prekonať tieto menšie či väčšie vzdialenosti, je využitie železničnej dopravy.
Nasledujúci príspevok sa zaoberá doterajším vývojom a súčasnými trendami
v železničnej preprave osôb na Slovensku a v Holandsku. Štúdiu boli podrobení iba najväčší
dopravcovia – Železničná spoločnosť Slovensko a Nederlandse Spoorwegen.

Materiál a metódy
Slovenská republika a Holandské kráľovstvo boli zvolené na základe osobných
skúseností s dopravnými systémami v oboch štátoch, ako aj podobnej rozlohe. Kartogramová
interpretácia sa vzťahuje na úroveň krajov na Slovensku a provincií v Holandsku.
Ako zdroje dát poslúžili najmä rôzne štatistiky Eurostatu, Európskej konferencie
ministrov dopravy, Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Železníc Slovenskej
republiky, Nederlandse Spoorwegen a Centraal Bureau voor de Statistiek. Analýzou
a následnou syntézou dostupných informácií vznikli ukazovatele, ktoré slúžia na porovnanie
kvantity a kvality prepavy.
Prvým ukazovateľom použitým v tejto práci je hustota železničnej siete, t.j. dĺžka tratí
na 100 km2. Druhý ukazovateľ sleduje dĺžku tratí na 10 000 obyvateľov.
Kvalita služieb bola hodnotená porovnaním počtu spojení hlavného mesta s krajskými
mestami, resp. hlavnými mestami provincií počas pracovného dňa – stredy. Spoje boli
zisťované smerom z Bratislavy a Amsterdamu.

Výsledky a diskusia
Začiatok výstavby železničných tratí sa v oboch krajinách datuje do 30. rokov 19. stor.
Prvé kilometre boli sprevádzkované v roku 1939 v Holandsku (Amsterdam – Haarlem)
a o rok neskôr na Slovensku (Bratislava – Svätý Jur) [1, 2]. Výstavba bola determinovaná
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okrem financií aj prírodnými podmienkami. V Holandsku sa nenachádzajú žiadne väčšie
prírodné bariéry, keďže najvyšší bod leží vo výške iba 321 m.n.m. Naopak, reliéf Slovenska
je členitejší, a preto najmä v centrálnej časti museli byť trate projektované v kotlinách.
V posledných rokoch dĺžka prevádzkovaných tratí na Slovensku klesá. Kým v roku
1995 merali 3665 km, v roku 2008 to bolo už len 3592 km [3]. V Holandsku razia opačný
trend – od r. 1996 do r. 2009 narástla dĺžka koľajníc o 83 km na súčasných 2896 km [4, 5].
V roku 2000 sa začal realizovať plán južnej vetvy vysokorýchlostnej železnice (Amsterdam –
Schiphol – Rotterdam – BE hranice, s napojením na Den Haag) a prevádzka bola spustená o 9
rokov neskôr. Najvyššia rýchlosť, ktorú vlaky dosahujú, je 300 km/h (Amsterdam – Paríž),
resp. 250 km/h (Amsterdam – Brusel) [6]. V súčasnosti je vo výstavbe približne 50 km trate,
ktorá spojí hlavné mestá provincií Flevoland (Lelystad) a Overijssel (Zwolle) [7]. Aktuálne
projekty ŽSR sa týkajú modernizácie tratí paneurópskych koridorov [8].
Obr. 1 zobrazuje relatívne rozmiestnenie sietí v oboch krajinách. Pre lepšiu
porovnateľnosť bola zvolená jednotná legenda, aj keď rozpätie hodnôt kolíše. Na Slovensku
je na tom najhoršie Prešovský kraj s hustotou 4,68 km/100 km2 a najlepšie Bratislavský,
ktorého hustota dosahuje 11,45 km/100 km2. V Holandsku sú na krajných pozíciách provincie
Flevoland (1,66 km/100 km2) a Utrecht (13,46 km/100 km2).
Ak sa pozrieme na dĺžku tratí pripadajúcu na 10 000 obyvateľov, rozmiestnenie sa
mení. Najhustejšiu sieť má podľa tohto ukazovateľa kraj Banskobystrický (10,23 km/10 000
obyv.) a Bratislavský sa prepadáva na poslednú priečku (3,83 km/10 000 obyv.). Holandský
Flevoland zostáva na pozícii s najmenšou hustotou a najlepšie sa javí provincia Groningen –
1,06 a 2,84 km/10 000 obyvateľov.
Vývoj počtu cestujúcich v posledných 2 desaťročiach sa diametrálne odlišuje.
V Holandsku zaznemenali s viac ako 16,3 miliónom osobokilometrov v roku 2007 nárast
o 13 % oproti roku 1994. Na Slovensku toto číslo dlhodobo klesá. V roku 2008 bol výkon
prepravy necelých 2,3 milióna oskm v porovnaní so 4,4 mil. oskm v roku 1994 [9].
Tabuľka č. 1 prezentuje, koľko priamych vlakových spojení existuje v pracovný deň
medzi hlavným mestom a inými významnými centrami (len jednosmerne). Rozdiely medzi
Slovenskom a Holandskom sú značné po viacerých stránkach.
V rámci Randstadu (Haarlem, Utrecht, Den Haag) je počet spojení veľmi vysoký, čo
súvisí s dochádzkou ľudí do zamestnania. Tento prstenec sídel okolo 4 najväčších miest
obýva až 6,5 milióna obyvateľov a väčšina z nich pracuje v jednom z týchto miest [14].

933

Obr. 1: Hustota železničnej siete v roku 2008, Slovensko, Holandsko (v km / 100 km2);
zdroj: [3], [5], [10].
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Tab. 1: Spojenie hlavných miest s krajskými mestami / hlavnými mestami provincií; zdroj:
[11], [12], [13].
cieľová
stanica
Trnava
Nitra
Trenčín

vzdialenosť
(km)

počet spojov v pracovný deň - čas cesty
stredu
(hod.)
východzia stanica: Bratislava
46
38
0:28 - 0:51
98
2
1:42 - 1:45
124
13
1:10 - 1:28

cena
(EUR)

1,92 - 6,15
4,78
5,96 - 9,93
8,90 13,44
2:03 - 5:15

Žilina
Banská
Bystrica

203

15

230

6

3:02 - 3:45

Košice
Prešov

445
15
475
2
východzia stanica: Amsterdam
19
120
39
138
54
74
63
168
87
63
97
72
111
18
189
18
206
12
213
17
217
18
217
36

4:50 - 11:10
7:27 - 7:42

9,68
17,18 21,15
18,58

0:15 - 0:21
0:23 - 1:02
0:38 - 0:56
0:40 - 1:16
0:58 - 0:59
0:59 - 1:13
1:16 - 1:25
2:05 - 2:20
2:25 - 2:42
2:29
2:24 - 2:49
2:26 - 2:30

3,80
6,80
8,90
10,20
13,60
14,80
16,70
24,80
26,10
26,60
26,90
26,90

Haarlem
Utrecht
Lelystad
Den Haag
Den Bosch
Arnhem
Zwolle
Assen
Leeuwarden
Middelburg
Groningen
Maastricht

Najvyšší počet priamych spojení spojení má Bratislava s Trnavou vďaka svojej
relatívne malej vzdialenosti. Je to jediná trasa z uvedených, na ktorej jazdia aj osobné vlaky.
Nízky počet vlakových spojení hlavného mesta s Nitrou, Prešovom a Banskou Bystricou má
na svedomí ich periférna poloha vzhľadom na hlavný železničný ťah, ktorý ostatnými
krajskými mestami prechádza.

Ďalším významným rozdielom je poloha hlavného mesta v rámci krajiny. Kým
Amsterdam leží približne uprostred a slúži ako križovatka tratí zo všetkých smerov,
excentrické umiestnenie Bratislavy jej túto výhodu nedovoľuje. Stretáva sa tu síce niekoľko
tratí, avšak prevažne smerujú do okolitých krajín.
Odlišnosť polohy sa prejavuje aj vo vzdialenosti a čase cesty. Vzdialenosť Prešova od
Bratislavy je po železniciach 475 km a cesta trvá približne 7,5 hodiny. Časovo náročnejšie je
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len jedno spojenie do Košíc, pri ktorom ale vlak čaká v stanici Žilina takmer 5,5 hodiny.
Najväčšia vzdialenosť, ktorú je potrebné prekonať z Amsterdamu do cieľovej stanice, je 217
km a žiadna cesta netrvá dlahšie ako necelé 3 hodiny. Z výročných správ z roku 2008
vyplýva, že dochvíľnosť vlakov v Holandsku bola 93 percentná a na Slovensku 96 percentná
(osobné vlaky 96,91%, vnútroštátne rýchliky 93,39% a medzinárodné rýchliky 89,73%) [8,
15].
Okrem týchto rozdielov, ktoré poukazujú na vyššiu kvalitu železničných spojení
v Holandsku, je tu jedna zásadná odlišnosť – cena. Cena za 1 kilometer jazdy sa na Slovensku
pohybuje od 4 do 5 centov bez príplatkov za vlaky vyššej kvality. V Holandsku síce žiadne
príplatky nie sú a rovnaký lístok je možné použiť na osobné vlaky aj vlaky InterCity, no cena
za 1 km jazdy túto výhodu eliminuje. Jej výška kolíše v rozmedzí 0,12 – 0,20 EUR, čo
predstavuje 3-4-násobok ceny u nás.

Záver
Zo získaných dát je možné vyčítať hlavné nedostatky dopravného systému Slovenska.
Najmä možnosti dopravných spojení sú limitujúce. Kvalita služieb sa za posledné roky vôbec
nezlepšila, naopak, niekedy sa zdá, že upadá. Na niekoľkých tratiach bola pozastavená
prevádzka, no nové trate sa nestavajú.
Holandské železnice sú síce pomerne drahé oproti jazde osobným automobilom, avšak
ich úroveň je vysoká. Staničné budovy sú vo vynikajúcom stave s ponukou obchodných
služieb a automatov na lístky a vlaky majú vďaka svojim dvom podlažiam veľkú kapacitu.
Na záver možno konštatovať, že úroveň železničnej dopravy na Slovensku pokrivkáva
za tou v Holandsku aj čo sa týka infraštruktúry, aj kvality ponúkaných služieb.
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Porovnanie vybraných klimatologických indexov aridity z hľadiska vhodnosti ich
využitia pre určenie trendov aridity v krajine
Lívia Lešková
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie,
Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovensko; livia.leskova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti je často diskutovanou témou zmena klímy, s ktorou súvisí aj zmena
vlhkostných pomerov území, teda aj aridizácia klímy. Na rozdiel od sucha, ktoré je dočasným
fenoménom

alebo

odchýlkou

od

normálnych

podmienok,

je

aridita

dlhodobou

charakteristikou klímy daného územia. Dala by sa definovať ako suchosť atmosféry. Jej
intenzita je ovplyvnená skupinou viacerých environmentálnych faktorov, ako teplota, zrážky,
evapotranspirácia a vegetačná pokrývka [1, 2].
Na kvantifikáciu aridity klímy sa používajú indexy aridity, ktoré vyjadrujú
nedostatočnosť vody pre dané územie. Ich formulácia však nie je dosť zložitá, nakoľko
samotný jav je komplikovaný a ovplyvňovaný mnohými faktormi. V podstate vyjadruje
najmä interakciu medzi zrážkami, teplotou a evapotranspiráciou, pričom indexy obsahujú
tieto veličiny priamo, alebo sú v nich vyjadrené nepriamo (žiarenie, smer a sila vetra, vlhkosť
vzduchu a pod.) [1, 3]. Všetky postupy sa snažia simulovať skutočné podmienky v krajine,
preto vzorce založené len na zrážkach sú nedostatočné, nespĺňajú odbornosť a neodrážajú
skutočnosť [2]. So zložitosťou však stúpa aj náročnosť na vstupné údaje a objavujú sa
problémy s ich získaním. Častokrát chýbajú úplne, alebo sa v ich časovom rade vyskytujú
medzery.
Vo svojom príspevku som sa pokúsila porovnať Langov dažďový faktor, Končekov
index zavlaženia a Thornthwaitov index zavlaženia z hľadiska vhodnosti ich použitia na
určovanie trendov aridity klímy krajiny. Ako príklady som využila ich výpočet pre
meteorologické stanice Hurbanovo, Somotor a Oravská Lesná.

Materiál a metódy
1. Vymedzenie územia
Pre názorné porovnanie vybraných indexov som využila ich výpočty pre stanice
Hurbanovo, Somotor a Oravská Lesná. Hurbanovo leží na Podunajskej nížine v nadmorskej
výške 115 m n. m. a Somotor na Východoslovenskej nížine v nadmorskej výške 95 m n. m.
Obe spomínané stanice sa nachádzajú v teplej klimatickej oblasti. Táto oblasť má priemerne
939

50 a viac letných dní za rok (letný deň - deň, ak priemerná denná teplota je vyššia ako 25°C)
[2]. Oravská Lesná je situovaná v Podbeskydskej vrchovine v nadmorskej výške 844 m n. m.
Nachádza sa v chladnej klimatickej oblasti, ktorá má júlový priemer teploty vzduchu menej
ako 16°C [2].

2. Materiál a metódy
Pre výpočty potrebné na porovnanie vhodnosti použitia vybraných indexov som
využívala údaje z meteorologických staníc Hurbanovo, Somotor a Oravská Lesná, ktoré mi
poskytol Slovenský hydrometeorologický ústav v Bratislave a tiež zamestnanci Fakulty
matematiky, fyziky a informatiky UK RNDr. Ján Hrvoľ, CSc. a Prof. RNDr. Ján Tomlain,
DrSc.. Údaje sa týkajú nasledovných meteorologických prvkov: teplota vzduchu,
atmosférické zrážky, rýchlosť vetra a potenciálna evapotranspirácia v období 1901-2007
(Hurbanovo), 1961-2007 (Somotor) a 1951-2007 (Oravská Lesná).

2.1 Langov dažďový faktor (f)
Langov dažďový faktor je jedným z najstarších a najjednoduchších indikátorov sucha
a aridity. Má tvar:

[A],

kde R- priemerný ročný úhrn zrážok [mm],
T- priemerná ročná teplota vzduchu [°C].
Faktor vyjadruje prirodzené zavlaženie krajiny, pričom do úvahy berie priemerný
ročný úhrn zrážok a priemernú ročnú teplotu [3].

2.2 Končekov index zavlaženia (Iz)
Končekov index zavlaženia je jednoduchá metóda na kvantitatívne zavlaženie pôdy.
Využíva sa pri triedení makro- a mezoklimatických regiónov. Rovnica pre jeho výpočet má
tvar:

[B],

kde R- priemerný mesačný úhrn zrážok vo vegetačnom období (apríl – sept.) [mm],

∆r- kladná odchýlka od úhrnu zrážok v priemere za zimné obdobie (decemberfebruár), pričom záporné odchýlky sa neberú do úvahy [mm],
T- priemerná mesačná teplota vo vegetačnom období [°C],
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v- priemerná rýchlosť vetra meraná v klimatickom termíne o 14.00 hod. vo
vegetačnom období [m.s-1] .

2.3 Thornthwaitov index zavlaženia (Im)
Thornthwaitov index zavlaženia (Im) využíva na svoj výpočet priamo vzťah medzi
zrážkami a potenciálnou evapotranspiráciou. Ma tvar:

[C],

kde s- nadbytok vody, t.j. suma absolútnych mesačných rozdielov medzi zrážkami
a potenciálnou evapotranspiráciou v mesiacoch, keď zrážky sú vyššie ako potenciálna
evapotranspirácia,
d- vodný deficit, t.j. suma absolútnych hodnôt mesačných rozdielov medzi zrážkami
a potenciálnou evapotranspiráciou, keď zrážky sú nižšie než potenciálna evapotranspirácia,
PE- nároky na vodu, ktoré sú vyjadrené sumou absolútnych hodnôt potenciálnej
evapotranspirácie v mesiacoch, ktoré majú vodný nadbytok alebo vodný deficit [4].
Deficit vody nemá rovnakú váhu vo výpočtoch ako nadbytok, pretože ten sa ešte určitý

čas udrží v pôde a táto vlhkosť pôdy zmierňuje nástup nedostatku [5].
Výsledky a diskusia
Každý z vybraných indexov sa snaží vyjadriť skutočné podmienky v krajine, pričom
využíva rôzne kombinácie faktorov. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že čím je index
zložitejší, tým je aj presnejší a dosahuje vyššiu odbornosť. Nevýhodou komplikovanosti je
však ťažší prístup k vstupným dátam. Každý z výpočtov má teda svoje výhody aj nevýhody.
Výhodou Langovho dažďového faktora je jeho jednoduchosť. Vstupnými dátami je
len priemerná ročná teplota a priemerný ročný úhrn zrážok. Ide o základné veličiny, dá sa teda
vypočítať pre všetky meteorologické stanice. Na druhej strane, je príliš jednoduchý. Do úvahy
vôbec neberie evapotranspiráciu (ani priamo, ani nepriamo pomocou iných veličín ako sily
vetra, relatívnej vlhkosť a pod.). Takisto nezachytáva ani distribúciu zrážok počas roka. Tieto
jeho nedostatky sa prejavujú vo výsledkoch (Graf 1, 2 a 3), ktoré sú tým skreslené a málo
presné.
O niečo zložitejším je Končekov index zavlaženia. Vzorec berie do úvahy rýchlosť
vetra, ktorá vplýva na výpar. Takto sa doň dostáva nepriamym vyjadrením aj
evapotranspirácia. Jeho súčasťou sú aj zimné zrážky, ktoré sú vyjadrené
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. Tie majú veľký

význam najmä na začiatku vegetačného obdobia. Na druhej strane, potreboval by o čosi lepšie
rozlíšenie distribúcie zrážok počas roka, ale takisto ich efektivity. Napríklad lejaky, ktoré sú
pomerne časté v letnom období, sú málo efektívne, pretože spadnutá voda rýchlo odteká po
povrchu a pôda ju nestíha absorbovať. Takisto napriek zahrnutiu rýchlosti vetra, nie je to
úplné nahradenie samotnej evapotranspirácie. Výsledky zachytávajú Grafy 4, 5 a 6.
Najzložitejším použitým indexom bol Thornthwaitov index zavlaženia. Práve svojou
zložitosťou, najmä zahrnutím samotnej potenciálnej evapotranspirácie, dosahuje aj najvyššiu
presnosť. Jeho nevýhodou je pomerne ťažký prístup k vstupným dátam. Potenciálna
evapotranspirácia sa určuje len pre malý počet staníc nielen na Slovensku, ale aj vo svete.
Takisto nezachytáva efektivitu zrážok (už spomínané lejaky počas leta). Aj napriek tomu sa
dá povedať, že najlepšie vystihuje vlhkostné podmienky a ich priebeh v krajine. Výsledky
jeho výpočtov pre vybrané meteorologické stanice zobrazujú Grafy 7, 8 a 9.

Graf 1: Langov dažďový faktor pre stanicu
stanicu
Oravská Lesná v období r. 1951-2007
1901-2007
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Graf 2: Langov dažďový faktor pre
Hurbanovo v období r.

Graf 3: Langov dažďový faktor pre stanicu
pre stanicu
Somotor v období r. 1961-2007
1951-2007

Graf 4: Končekov index zavlaženia

Graf 5: Končekov index zavlaženia pre stanicu
pre stanicu
Hurbanovo v období r. 1901-2007
2007

Graf 6: Končekov index zavlaženia

Oravská Lesná v období r.
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Somotor v období r. 1961-

Graf 7: Thornthwaitov index zavlaženia pre stanicu
zavlaženia pre stanicu
Oravská Lesná v období r. 1951-2007
2007

Graf 8: Thornthwaitov index
Hurbanovo v období r. 1901-

Graf 9: Thornthwaitov index zavlaženia pre stanicu
Somotor v období r. 1961-2007

Záver
Po porovnaní výsledkov jednotlivých indexov pre vybrané meteorologické stanice
môžeme povedať, že najlepšie spolu korelujú Končekov a Thornthwaitov index zavlaženia.
Obe vykazujú rovnaké trendy aridizácie klímy, pričom mierny rozdiel badáme len pri stanici
Somotor, kde Iz zaznamenáva len veľmi malý pokles. Najvýraznejšie sa líšia výsledky
Langovho dažďového faktoru, ktoré sú úplne odlišné od ostatných najmä na stanici Oravská
Lesná, kde zaznamenáva až nárast aridity (Graf 1). Preto je možné konštatovať, že na
stanovenie trendov aridizácie klímy je najvhodnejším Thornthwaitov index zavlaženia, príp.
Končekov index zavlaženia.
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Rozvojový potenciál obce Závadka nad Hronom
Lucia Máliková, Tomáš Charvát
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovensko,
lucia.malikova@pobox.sk

Úvod a formulácia cieľa
Vidiecke oblasti tvoria 80 % celkovej rozlohy Európskej únie, pričom tvoria domov
pre 25 % jej obyvateľov [1]. V rámci Slovenska sa tieto hodnoty dvíhajú na 86 % celkovej
rozlohy a až 40 % obyvateľstva. Vďaka rozmanitosti obcí a vidieckych sídel, ich
špecifickému rázu a najmä úzkej spätosti s prírodou sa pre urbanizovanú spoločnosť stali
lákavou destináciou [2]. S narastajúcim záujmom o vidiek sa zvýšili aj požiadavky na jeho
celkovú „vybavenosť“ a s tým súvisiaci rozvoj vidieka. Zvýšenie hospodárskej aktivity,
kvality života obyvateľstva a ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva sa stali
hlavnými prioritami rozvoja vidieka na Slovensku.
Rozvoju slovenských obcí resp. vidieka sa najmä v posledných rokoch venuje čoraz
dôraznejšia pozornosť, čomu nasvedčuje existencia rôznych agentúr a spoločenstiev, ktoré sa
tejto problematike venujú. Tie, pod ktorých záujmové oblasti spadá obec Závadka nad
Hronom sú najmä PRA Horehronie - Prvá rozvojová regionálna a vidiecka agentúra, ARVI Agentúra pre rozvoj vidieka a program LEADER – iniciatíva spoločenstva EU.
Cieľom tejto práce je poukázať na potenciál obce Závadka nad Hronom, ktorý je
možné zhodnotiť a zužitkovať pre jej ďalší rozvoj a napredovanie. Zameranie smeruje na
dôkladné zhodnotenie prírodného (najmä fyzickogeografická poloha) a ľudského resp. socioekonomického potenciálu (najmä humánnogeografická poloha a demografický profil), ktoré
sú základným „odrazovým mostíkom“ hodnotenia potenciálu obce a následne smerovanie jej
rozvoja.

Vymedzenie územia
Závadka nad Hronom je rázovitá obec ležiaca na strednom Slovensku. Poloha obce je
daná súradnicami 19"55' východnej dĺžky a 48"51' severnej šírky [3].
Z hľadiska fyzicko-geografickej polohy sa obec rozprestiera v geomorfologickom
celku Horehronské podolie, ktoré z oboch strán obklopujú vystupujúce svahy Nízkych Tatier
na severnej strane a Slovenského rudohoria na južnej. Osou obce je rieka Hron prebiehajúca
od východu na západ územia. Obec resp. zástavba je nerovnomerne rozložená po oboch jej
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brehoch, pričom prevažná časť je situovaná na pravom brehu rieky Hron.
Pri

charakteristike

humánno-geografickej

polohy

je

potrebné

uviesť,

že

administratívne patrí katastrálne územie obce do okresu Brezno, ktorý tvorí časť
Banskobystrického kraja. Naprieč obcou vedie hlavná komunikácia okresu, ktorou je cesta
prvej triedy prebiehajúca v smere západ - východ (Brezno - Červená Skala - Poprad) ako aj
južný ťah železničného spojenia Bratislava - Košice. Obec je vzdialená približne 25 km od
okresného mesta Brezno a 67 km od krajského mesta Banská Bystrica.
Z demografického

profilu

je

dôležité

spomenúť

vývoj

počtu

obyvateľstva

v posledných rokoch, kde je zaznamenaný pomerne stabilný vývoj, a teda mierny nárast
i pokles počtu obyvateľov. V roku 2008 bolo evidovaných 2463 obyvateľov obce [4].

Materiál a metódy
Materiály poskytnuté už spomenutými agentúrami PRA Horehronie a ARVI boli
hlavnými zdrojmi pre spracovanie práce hodnotiacej rozvojový potenciál vybranej obce.
Taktiež dáta poskytnuté zo Štatistického úradu Slovenskej republiky ponúkajú názorné
štatistiky a ukazovatele sledovaných javov súvisiacich s rozvojovým potenciálom samotnej
obce. Prostredníctvom nich bolo možné zhodnotiť prírodný i ľudský potenciál pre naplnenie
stanoveného cieľa.
Cenným zdrojom informácií bola monografia obce, ktorá vznikla len v minulom roku,
t. j. 2009, pomocou ktorej bolo zhodnotenie rozvojového potenciálu územia o to
komplexnejšie, keďže do úvahy sa brali alternatívy smerovanie rozvoja v náväznosti na
pôsobenie a vývoj obce v minulosti.

Výsledky a diskusia
Dokument Plán rozvoja vidieka na Slovensku schválený Bruselom uvádza tri hlavné
oblasti, na ktoré by sa mali zamerať vidiecke sídla na Slovensku:
-

rozvoj hospodárskych oblastí,

-

ochrana životného prostredia a kultúrneho dedičstva,

-

zlepšenie životnej úrovne vidieckeho obyvateľstva [2].

K naplneniu troch spomenutých priorít vedú nižšie uvedené opatrenia resp. aktivity, na ktoré
by sa mala obec zamerať. Ide o cestovný ruch, priemyselnú činnosť a budovanie vzťahov
a partnerstiev s okolitými obcami v rámci mikroregiónu Horehron.
Vzhľadom na predošlú charakteristiku a celkovú pestrosť územia vyplývajúcu
z fyzickogeografickej polohy má obec predpoklady najmä pre rozvoj cestovného ruchu.
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Kataster obce sa rozkladá na území dvoch národných parkov: Muránska Planina a Nízke
Tatry. Fauna a flóra týchto oblastí je pochopiteľne veľmi bohatá a pestrá, a teda nachádza
obľubu nielen u biológov či biogeografov, ale učaruje i bežnému turistovi. Turistických
možností je pritom niekoľko: smerom k pohoriam Nízkych Tatier vedie turistický chodník na
Oravcovú (1544 m n. m.) s pokračovaním rôznymi smermi na Priehybu (1190 m n. m.),
Orlovú či známu Kráľovu hoľu (1948 m n. m.). Západným smerom trasa vedie cez Homôlku
(1660 m n. m.) a až na Čertovicu (1238 m n. m.). V oblasti Slovenského Rudohoria sú trasy
ku horárni Klátna l a Pätina (789 m n. m.) s možnosťou pokračovania na západ na Fabovú
hoľu (1439 m n. m.), či návštevy náučných chodníkov Malej a Veľkej Stožky [3].
K cestovnému ruchu vo veľkej miere prispieva aj športové vyžitie, ktoré ponúka obec.
Návštevníkom je k dispozícii plavecký bazén, moderná telocvičňa, tenisové kurty. Najnovšie
bolo v roku 2009 v areáli základnej školy vybudované multifunkčné ihrisko. Hotel Golden
Fish (situovaný v extraviláne obce) ponúka turistom bowlingovú dráhu a v blízkosti hotela je
k dispozícii rybník obľúbený najmä v letných mesiacoch u plavcov či rybárov. Zo zimných
športov je v súčasnosti lákadlom len klzisko situované pozdĺž rieky Hron. V obci sa nachádza
aj lyžiarsky vlek, ten však najmä z finančných dôvodov a nepriaznivému počasiu v zimných
mesiacoch v posledných rokoch ukončil prevádzku a pozemky boli ponúknuté na predaj.
K zabezpečeniu cestovného ruchu je nevyhnutné poskytovať ubytovacie a stravovacie
služby, ktoré v obci zabezpečuje najmä Spoločenský dom (reštaurácia), spomínaný hotel
Golden Fish (ubytovanie, stravovanie), ubytovňa a množstvo ubytovaní ponúkaných na
súkromí v typických vidieckych dreveničkách. K zatraktívneniu obce prispieva vybudované
Európske vzdelávacie centrum, či rôzne podujatia, ktoré sa každoročne konajú v obci. Takými
sú najmä „furmanské preteky“ konajúce sa od roku 2007 [5].
V súčasnosti sa v obci plánujú rôzne projekty, najnovšie chce starostka obce
vybudovať malé námestíčko a oddychovú zónu pred Spoločenským domom, ktorý je zároveň
aj sídlom Obecného úradu. Obnovovať sa plánuje aj budova základnej školy či niektoré
staršie cestné komunikácie v obci [6].
Ak vezmeme do úvahy rozvojový potenciál obce z iného hľadiska, do popredia sa tu
dostáva hospodárstvo. Vzhľadom na pomerne pestrý reliéf a fyzicko-geografické predpoklady
územia má obec relatívne nízky stupeň poľnohospodárskeho využitia a zároveň nízky stupeň
zornenia. Táto skutočnosť vyplýva z toho, že takmer 90 % územia tvorí les a len 9 %
poľnohospodárska pôda, na ktorej sa vplyvom chladnejšej klímy pestujú najmä zemiaky.
Názorné percentuálne zastúpenie poskytuje obr.1 [7].
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zdroj: www.katasterportal.sk/kapor/ (21.02.2010)

Obr. 1: Úhrnné hodnoty druhov pozemkov (ÚHDP) v katastrálnom území obce Závadka nad
Hronom.
Na rozdiel od poľnohospodárstva je v obci priaznivejšie prostredie pre priemyselnú
výrobu. Od polovice dvadsiateho storočia tu pôsobila významná spoločnosť Sigma, ktorá sa
zaoberala výrobou elektrických stožiarov a ľahkých mostových konštrukcií a mala vynikajúce
postavenie nielen v okrese Brezno, ale na celom Slovensku. Vďaka výhodnej polohe v rámci
okresu a riešeniu otázky nezamestnanosti samotnej obce, ale i širšieho okolia ako najlepšie
územie vyplynula práve Závadka nad Hronom. V roku 1993 na mieste Sigmy vznikla
spoločnosť Slovpump a.s. zameraná na výrobu čerpadiel. V súčasnosti v tradícii tejto výroby
pokračuje SLOVPUMP-TRADE, s.r.o. Dôkazom toho, že aj v tejto oblasti sa priemyselnej
výrobe darí je skutočnosť, že spoločnosť Slovpump sa ako jediná v tejto oblasti dokázala
reštrukturalizovať a prispôsobiť novým spoločenským pomerom, vďaka čomu je v súčasnosti
najúspešnejším strojárskym podnikom na Horehroní [4]. Rozľahlejšie priestory pôvodného
podniku Sigma však dnes napriek zastrešeniu iných spoločností nie sú v plnej miere využité.
Táto skutočnosť ponúka možnosť pre novú či nové spoločnosti. Vznik resp. lokalizácia
nového podniku či menšieho závodu by jednak obsadila nevyužité priestory komplexu, na
druhej strane by zabezpečila nové pracovné miesta pre obyvateľov obce i širšieho okolia, čím
by sa pozdvihla celková socio-ekonomická úroveň obce i regiónu. O priaznivom
podnikateľskom prostredí svedčí v súčasnosti aj mnoho väčších i menších firiem, či
súkromných podnikateľov, najmä v oblastiach drevovýroby a elektrotechniky.
V oblasti spolupráce s okolitými obcami a budovania partnerstiev významný prínos
pre rozvoj obce predpokládá členstvo obce v rámci mikroregiónu Horehron, kde funguje
vzájomná výmena informácií a spoločná propagácia na internete prostredníctvom stránky
www.horehronie.sk. Mikroregión sa uchádza o finančnú pomoc z Európskej únie v rámci
projektu LEADER. V prípade, že mikroregión získa status Miestnej akčnej skupiny, vo veľkej
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miere to zvýši rozvojový potenciál celého regiónu, nakoľko je v rámci programu LEADER
možné financovanie napríklad renovácie obce, ktorá následne zvýši jej atraktivitu vo vnímaní
potenciálnych návštevníkov. Zapojenie verejného, neziskového i podnikateľského sektora do
projektu môže fungovať ako multiplikátor ďalšieho rozvoja obce.
Ako sa uvádza v rôznych literárnych prameňoch, obec je situovaná v krásnom
prírodnom prostredí, medzi Nízkymi Tatrami a Slovenským rudohorím, ktoré je atraktívne
najmä pre turistov. Avšak tento potenciál je potrebné vedieť zúžitkovať a zviditeľniť pre
širšiu verejnosť, a tak prilákať nových návštevníkov. K tomu dopomáhajú rozličné možnosti,
v súčasnosti najmä internetové stránky, prostredníctvom ktorých sa môže obec propagovať
ako jedna z oblastí cestovného ruchu Horehronia. Najvýznamnejšie atraktivity v obci uvádza
tabuľka č.1. V súčasnosti je pomerne kvalitne spracovaná a dostatočne informatívna stránka
obce www.zavadkanadhronom.sk. K zviditeľneniu obce a jej propagácii prispela najmä
monografia obce, publikovaná len minulý rok, ktorá veľmi podrobne a zaujímavo hodnotí
históriu, kultúru a život obce Závadka nad Hronom.
Pokiaľ ide o rozvoj v oblasti priemyslu, ako už bolo uvedené, obec má potenciál aj
v tejto oblasti. Uplatnenie by tu našlo najmä umiestnenie strojárskeho priemyslu, nakoľko
v obci je dlhoročná tradícia tohto odvetia a obyvateľstvo nielen samotnej obce ale i z okolia
má kvalifikáciu v tomto obore. Vzhľadom na skutočnosť, že k dispozícii sú stále nevyužité
vybudované priestory, potenciál je o to väčší. Takýto krok by zvýšil zamestnanosť,
zatraktívnil oblasť pokiaľ ide o pracovné príležitosti a zvýšil celkovú socio-ekonomickú
úroveň územia.

Tab. 1: Prírodné a spoločenské atraktivity pre cestovný ruch v obci Závadka nad Hronom.
Závadka nad Hronom
atraktivita
(pamiatka, lokalita)

typ
atraktivity

národný park

prírodná

rybník
cyklotrasa

prírodná
spoločenská

charakteristika
Národné parky Muránska planina a Nízke Tatry, kde
sa nachádzajú vzácne spoločenstvá rastlín a
živočíchov s endemitskými a reliktnými druhmi
každoročné rybárske preteky
Zelená stuha Horehronia Expert - 48 km

Záver
Obec Závadka nad Hronom leží v oblasti zvanej Horehronie v centrálnej časti
Slovenska. Obec disponuje komparatívnymi výhodami ako sú napríklad výhodná poloha obce
a prírodný potenciál. Pri samotnom rozvoji by sa mala orientovať najmä na oblasť cestovného
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ruchu, ktorý má na tomto území najväčšie predpoklady. K tomu je potrebná dostatočná
propagácia obce a samotná aktivita a prístup či už samotných obyvateľov alebo
kompetentných zamestnancov obecného úradu. V poslednom období obec napreduje
v mnohých oblastiach (najmä pokiaľ ide o rekonštrukciu jednotlivých častí obce, podujatia či
samotná propagácia) a takýto smer by si mala zachovať aj naďalej.
Azda najdôležitejším krokom ku komplexnejšiemu rozvoju obce je vypracovanie
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), ktorý by upresnil a zadefinoval
priame ciele a priority rozvoja obce. Tento dokument však v obci zatiaľ chýba. Nakoľko
podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja je každá obec, ktorá chce

čerpať finančné prostriedky z eurofondov povinná vypracovať PHSR, aj obec Závadka nad
Hronom by mala tento krok považovať za prvoradý k jej rozvoju a napredovaniu [8].
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3D interaktívna prezentácia geografickej informácie
Veronika Okoličanyová, Ján Páleš
Univerzita Komenského V Bratislave, Prírodovedecká fakultaKatedra kartografie,
geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme
Kontakt: nenna127@azet.sk

Úvod a formulácia cieľa
Cieľom nášho projektu bolo interaktívne prezentovať geografickú informáciu v
prostredí aplikácie Google Earth. Naše rozhodnutie vyplývalo z prezerania si jednotlivých

častí sveta v prostredí spomínanej aplikácie. Keďže sme zistili, že mnohé štáty prezentujú
svoj región v 3D forme oveľa viac ako Slovensko, pokúsili sme sa túto skutočnosť napraviť.
Zamerali sme sa na územie študentského mesta Mlynskej doliny, keďže v tomto prostredí
v súčasnosti ako študenti žijeme.

Ďalším cieľom našej práce je stručne predstaviť prostredia nástroja Google SketchUp,
v ktorom vznikali 3D objekty neskôr vkladané do prostredia Google Earth. Tieto objekty
budú interaktívne prezentované formou KML súboru vytvoreného v aplikácii Google Earth.

Vymedzenie územia
Mlynská dolina je časť (jeden z 9 sektorov) bratislavskej mestskej časti Karlova Ves
v okrese Bratislava IV. Zahŕňa štvrť Slávičie údolie. Je pomenovaná podľa deviatich mlynov,
ktoré v minulosti stáli na brehu potoka Vydrica. V Mlynskej doline je sídlo Slovenskej
televízie a je to jedna z najvyšších budov na Slovensku s výškou 108 m. Mlynská dolina je aj
synonymom pre najväčší komplex študentských domovov a internátov v strednej Európe
(Atriové domky, Študentský dom Ľudovíta Štúra, Mladosť a Manželské internáty). Počet
ubytovaných študentov v tomto komplexe predstavuje každoročne okolo 10 000 - 15 000
študentov z celého Slovenska i zahraničia. Práve preto Mlynská dolina pripomína menšie
mesto,

v súčasnosti

aj

s vlastným

nákupným

centrom,

či

mnohými

zábavnými

a spoločenskými priestormi.

Použité nástroje
K prezentovaniu 3D geografickej informácie našou formou sme využili dve aplikácie
spoločnosti Google. Jednou využitou aplikáciou bol bezplatný, voľne stiahnuteľný
(http://earth.google.com) virtuálny glóbus Google Earth. Vytvorila ho firma Keyhole Inc. a v
roku 2004 ho kúpila firma Google. Google Earth umožňuje preletieť kamkoľvek na Zemi, vo
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vesmíre alebo v oceáne. Program umožňuje prehliadať Zem ako zo satelitu. Kombinuje
letecké a satelitné snímky s vysokou rozlišovacou schopnosťou, používa dáta DEM (digital
elevation model) zozbierané SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) od NASA. Google
Earth je klientom WMS (Web Map Service). V Google Earth je možné prezerať už
poskytované informácie alebo zobraziť vlastné údaje uložené vo formáte KML, keďže
podporuje trojrozmerné Geospatial KML dáta (Keyhole Markup Language). Používatelia
môžu prispievať k jeho tvorbe vkladaním vlastných fotografií, GPS trás či vymodelovaných
3D budov tak, ako sme to robili i my.
Druhou aplikáciou využitou pri našom projekte bol softvér Google SketchUp 7
(http://sketchup.google.com/download/) – nástroj určený pre 3D modelovanie. Softvér
umožňuje vytváranie ako aj umiestňovanie vytvorených modelov do prostredia Google Earth.
Skvelou

novinkou

aplikácie

je

aj

podpora

dynamických

komponentov

(Dynamic Components) ako napr. otvárajúce sa dvere, točiace sa kolesá , ktoré zatiaľ nie je
možné dynamicky zobrazovať v aplikácii Google Earth. Musíme si preto ešte chvíľu počkať
na uvedenie verzie Google Earth, ktorá bude podporovať dynamické objekty.
Google SketchUp je klamne jednoduchý a úžasne výkonný nástroj na vytváranie,
zobrazovanie a editáciu 3D nápadov. Má mnoho robustných a kompaktných nástrojov s
inteligentným systémom, ktorý usmerňuje proces 3D kreslenia a modelovania. Pracovné
prostredie Google SketchUp tvorí hlavné menu, panel nástrojov s ikonami s rôznou
funkcionalitou a samotné pracovné okno. Ikony umožňujú vytvárať rôzne geometrické tvary,

či merať rozmery objektov na snímkach. Jednou s funkcii je otáčanie objektov v ľubovoľnom
smere, ich približovanie, vzdiaľovanie či presúvanie z miesta na miesto.
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Obr.1: Pracovné prostredie Google SketchUp

Metodika tvorby projektu
Modelácia budov nie je jednoduchá a dôraz sa kladie na detaily. Aby sme mohli začať,
musíme odfotografovať príslušné budovy. V podstate to znamená, že v teréne prebieha iba
fotografovanie. Všetko ostatné sa spracúva pri počítači. V prvom kroku práce je potrebné
vyhľadať územie, ktoré budeme modelovať v prostredí Google Earth. Potom si otvoríme
pracovné prostredie Google SketchUp a použijeme nástroj Get Current View

, ktorý nám

územie z Google Earth exportuje do Google SketchUp. Nasleduje vymodelovanie budovy,
ktoré prebieha v prostredí Google SketchUp mimo skutočnej polohy modelovaného objektu
na mape. Nesmieme zabudnúť na to, že chceme dodržať realitu. Preto vypočítame, prípadne
odmeriame, rozmery modelovaných budov. Pri modelovaní výšky budovy zistíme výšku
poschodia a toto číslo vynásobíme počtom poschodí. So šírkou a dĺžkou budovy je to trochu
inak. Rozmery v smere šírky a dĺžky budovy nie je potrebné počítať, pretože budovu
prispôsobujeme rozmerom leteckej snímky, ktorá zosnímala realitu. Vymodelovanú budovu
presunieme na požadované miesto na leteckej snímke

, kde prispôsobíme dĺžku a šírku

budovy (zúžime, rozšírime...). Keď máme tento krok práce za sebou, nasleduje vizualizácia
budovy. Znamená to, že pridáme a upravíme fotografiu budovy vytvorenú v teréne. Keďže
terén nemá rovinný povrch, budovu musíme terénu prispôsobiť. Použijeme ikonu Toogle
, ktorej funkciou je zobraziť 3D pohľad na používanú leteckú snímku. Následne

Terrain

zistíme, či niektoré budovy nie sú vo vzduchu a tento prípadný nedostatok upravíme
posunutím budovy na správne miesto.

Záver
Táto práca by mala slúžiť ako stručné oboznámenie sa s prostredím Google SketchUp
a s tvorbou 3D geografickej informácie v ňom. Vytvorená interaktívna prezentácia by mala
hosťom Bratislavy zaujímavou formou virtuálne priblížiť prostredie, v ktorom žije väčšina
študentov hlavného mesta Bratislavy. Dúfam, že naša práca Vás zaujala a dala podnet na
napĺňanie prostredia Google Earth aj inými zaujímavými lokalitami a objektami v našej
krajine.
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Vizualizácia údajov prostredníctvom Google Maps komponentov
(virtuálny turistický sprievodca Bratislavy a okolia)
Robert Peschl, Martin Panák
Univerzita Komenského v Bratislave, Príodovedecká fakulta, Katedra kartografie,
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Úvod a formulácia cieľa
Od spustenia aplikácie Google Maps spoločnosťou Google ubehlo už približne päť
rokov. Za toto obdobie sa aplikácia niekoľko krát vylepšila až do dnešnej podoby a stále sa
pracuje na zdokonaľovaní jej služieb. Tento proces prebieha v spoločnosti Google, ale taktiež
k zdokonaľovaniu aplikácie prispievajú aj používatelia produktov spoločnosti Google. Práve
k tomuto účelu bolo vyvinutých množstvo komponentov (widgetov) a aj tzv. Google kód,
ktorý umožňuje upravovať základné funkcie Google Maps a tým vylepšiť uvedené
užívateľské prostredie.
Google widgety sú pomôcky, vďaka ktorým dokážeme implementovať rôzne
informácie o zvolenom mieste na nami určenej trase turistického sprievodcu. Spravidla
vyberáme miesta zaujímavé z hľadiska historického, náučného, zemepisného, atď.
K vybratým miestam vykonáme zber informácii a to hlavne miestopisné a historické
informácie podložené vlastnou fotodokumentáciou, ktorá bude vkladaná do jednotlivých
widgetov našich bodov záujmu.
Cieľom tejto práce je priblížiť používateľom prácu s Google Maps komponentami.
Ako ukážku fungovania týchto komponentov sme vytvorili virtuálneho turistického
sprievodcu.[1] Pri tvorbe našeho projektu sme sa sústredili na územie Bratislavy a jej okolia,
keďže hlavné mesto Slovenska je miesto nášho trvalého pobytu a preto je nám toto prostredie
blízke. Zamerali sme sa hlavne na pohorie Malých Karpát.

Ďalším cieľom bolo prostredníctvom virtuálneho turistického sprievodcu sprístupniť
turistické atrakcie Bratislavy a jej okolia a ukázať ako vytvorený turistický sprievodca môže
pomôcť pri výbere a plánovaní peších alebo turistických výletov do prírody v regióne.

Materiál a metódy
Našu prácu sme vytvárali v prostredí aplikácie Google Maps. Táto mapová aplikácia je
poskytovaná spoločnosťou Google pre nekomerčné účely bezplatne. Aplikácia je základom
pre mapové služby ako sú Map Google, Google Ride Finder, Google Transit a v neposlednom
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rade Google Maps API (application programming interface).

Obr.1: Prostredie Google maps s dvoma turistickými trasami
Projekt sa nám podaril zrealizovať pomocou služby Google Maps API, čo je rozhranie
pre programovanie aplikácií. [2, 3] Aplikácia dovoľuje upravovať vzhľad a funkcie samotnej
aplikácie Google Maps, ale hlavne dovoľuje včleniť Google Maps na vlastnú stránku
používateľa.[4] Google Maps API je poskytovaná bezplatne. Pre použitie na vlastnej stránke
je potrebné pridať na stránku Google Java script kód a potom použitím príkazov Java scriptu
sa pridávajú jednotlivé funkcie, vrstvy a body viditeľné na obr.2 [5] Pre potreby turistického
sprievodcu sme najviac využili funkciu vkladania vrstiev s turistickými chodníkmi na
samotnú mapovú vrstvu. Vrstvy sme vytvorili v prostredí Google Maps API s použitím GPS
dát zozbieraných v teréne tvorcami iného ŠVK príspevku [6]. V tomto príspevku je taktiež
opísaný postup zberu, spracovania a transformácie dát do podoby v akej nám boli poskytnuté.
Dáta boli z formátu gpx zmenené na formát kml prostredníctvom aplikácie Google Earth. [7]
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Výsledky a diskusia

Obr. 2: Ukážka vytvoreného virtuálneho turistického sprievodcu zverejneného na internete
[7]
Pomocou Google widgetov sa nám podarilo vytvoriť užitočný nástroj pre virtuálnu
prehliadku nášho vybraného územia či plánovanie túr a spoznávanie okolia Bratislavy. Náš
spôsob prezentácie využiteľnosti a rôznych možností Google widgetov je len jedným z
mnohých a záleží len na tvorivosti používateľa ako ich využije. Takýmto spôsobom sme
dosiahli, že virtuálny sprievodca obsahuje zaujímavé a dôležité informácie o regióne na
jednom mieste a našu plánovanú trasu môžeme prispôsobiť osobným záujmom. Sprievodca je
publikovateľný na internete (obr. 1) a tým ho dokážeme sprístupniť ľuďom nielen z okolia
Bratislavy. Vďaka nášmu sprievodcovi vidíme možnosť jednoduchšieho prístupu k turisticky
zaujímavým informáciám na jednom mieste.
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Záver
Realizácia projektu bola ľahko zvádnuteľná vďaka našim skúsenostiam zo základov
programovania. Práca bola náročná na čas, keďže sme chceli virtuálneho sprievodcu
prepracovať najlepšie ako sme vedeli. Veľmi nám pomohlo, že sme GPS dáta dostali ako
hotový materiál a o to viac sme sa mohli venovať informáciám o daných lokalitách.
Cieľom vytvorenia turistického sprievodcu je, aby v krátkom čase oboznámil
s najdôležitejšími a najzaujmavejšími informáciami o vybraných miestach plánovanej trasy a
taktiež má za úlohu zlepšiť orientáciu turistu v danom teréne.

Poďakovanie:
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realizácii tohto projektu.
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Hodnotenie lavínovej hrozby metódou dendrogeomorfológie
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Úvod a formulácia cieľa
Prvé rastlinné organizmy prenikli na súš v silúri približne pred 430 miliónmi rokov.
Rozvoju drevín a predovšetkým stromov však predchádzal vývoj kapilárneho transportu
a vývoj koreňového systému. Tento proces prebiehal do devónu, v ktorom sa objavujú prvé
primitívne stromy (30 metrov vysoká rastlina s drevnatou stonkou). V súčasnosti sú stromy po
niekoľko desiatok milión rokov trvajúcom vývoji zložité organizmy najrôznejších rozmerov
a tvarov. Stromy sú v rastlinnej ríši typické svojou dlhovekosťou. Sú teda akýmsi médiom
zaznamenávajúcim udalosti, ktoré sa v ich blízkosti odohrali. Či už sú to zosuvy, rútenia,
lavíny alebo iné gravitačné procesy, zanechávajú na nich viditeľné alebo skryté znaky.
Dendrochronológia, alebo konkrétne dendrogeomorfológia, vznikla ako podnet na datovanie
takýchto udalostí z tvaru konárov stromov, nepravidelností v raste a z letokruhov stromov.

Materiál a metódy
Dendrochronolólgia skúma ročné prírastky letokruhov stromov na datovanie rastovej
vady. [1] Pri hodnotení lavínovej hrozby a štúdiu lavínových dráh je najdôležitejší výber
vzorkových stromov. Jedince musia byť špecificky vybrané podľa niekoľkých kritérií.
Zásadnými sú kritérium veku (mladá rastlina rastie „iným tempom“ ako už vyvinutý strom), a
polohy vzhľadom na časť dráhy. Kritérium ohľadne výberu konkrétnych druhov stromov
nezohráva veľkú úlohu, pretože všetky druhy majú tendenciu urýchliť obnovu poškodených

častí.
Pri výbere pozície vzorkových stromov je dôležitá poloha vzhľadom na časť lavínovej
dráhy. V horných a stredných polohách sa volia kolmé prierezy dráhou, ktorými sa zisťuje
šírkový rozsah lavín. V akumulačnej zóne sa vyberajú línie, ktoré sú teoretickým
pokračovaním lavínovej dráhy. Týmto spôsobom sa určujú lavíny, ktoré prekročia známu
oblasť lavínovej dráhy. Na obr. 1 je príklad takýchto transektov pri dendrochronologickej
štúdii v južných Pyrenejách.

960

Obr. 1 Zdroj: Reconstructing snow avalanches in the Southeastern Pyrenees, E.
Muntán, C. García, P. Oller, G. Martí, A. García, E. Gutiérrez [2]

Na získavanie vzoriek zo živých stromov sa používa tenký vrták. Na jednom strome sa vykonávajú 4 vrty. 2
v smere dráhy, z toho jeden po smere, a druhý proti smeru pohybu lavíny. Tieto pozdĺžne vzorky sa odoberajú
kolmo na strom, a teda aj na letokruhy. Druhá dvojica vrtov sa vykonáva kolmo na dráhu a slúžia na
zaznamenanie vplyvov lavíny na stromy. [1] z odumretých alebo zlomených stromov sa vzorky získavajú
spílením ucelenej vrstvy letokruhov.

Takto vyvŕtané a spílené jadrá sa pripravia na ďalšiu analýzu. Vzorky letokruhov sa
naskenujú pod vysokým rozlíšením a zistia sa rastové anomálie a ročné prírastky hmoty. [1]
Informácie o predošlých geomorfologických udalostiach však môžeme získať aj
z poranení stromov, ktoré vedú k niektorým typickým rastovým odozvám. Aby sa
minimalizovalo riziko hnitia a útokom hmyzu, strom začína takmer okamžite s chaotickou
produkciou tvrdého tkaniva z hrán rany a opakovane prekrýva ranu. Hojenie rany závisí od
ročného prírastku hmoty, veku stromu a veľkosti rany. [3]
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Tab. 1 Koncept proces-poškodenie-odozva definovaný Shroederom (1978)

Výsledky a diskusia
Analýza vzoriek a údajov získaných z terénneho výskumu pozostáva najskôr
vyhodnotenia poškodení všetkých stromov. Vytvorí sa tabuľka, v ktorej je zaznačený druh
poškodenia a počet stromov takto poškodených. Pri analýze viacerých dráh sa samozrejme
vytvárajú hodnotenia pre každú dráhu osobitne. Následne sa vytvorí schéma, pri ktorej sa na
modeli dráhy znázornia vertikálne a radiálne poškodenia stromov v jednotlivých sekciách
dráhy. Tomuto korku predchádza vymedzenie regiónov stromov s poškodením v rovnakých
miestach kmeňa.

Obr. 2 Vertikálne a radiálne rozmiestnenie viditeľných jaziev [1]
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Pri analýze letokruhov, sa vypracujú grafy hrúbky ročného prírastku (letokruhu). Xovú os predstavuje hrúbka prírastku a y-ovú jednotlivé roky, ktoré sa nanášajú v opačnom
poradí (od súčasnosti po minulosť)

Obr. 3 Hrúbka ročného prírastku vzorkových stromov od roku 2006 po 1946 [1]

Posledným a najdôležitejším krokom je porovnanie prírastku na strane kmeňa otočenej
svahom hore a svahom dole. Tieto grafy sa tvorie pre každý strom samostatne.

Obr. 4 Rastová krivka zvýrazňujúca rastové vady kmeňa [1]

Zvýraznené časti grafu na obr. 4 indikujú obdobia s väčším prírastkom hmoty na strane
kmeňa otočenej hore svahom. Toto korešponduje s reakciu dreva na obnovu tkaniva po
nejakej udalosti pôsobiacej na túto stranu kmeňa (lavína, zosuv,...)

Záver
Za posledných niekoľko dekád sa dendrochronológia vyvíjala z jednoduchého
datovania veku dreva po vedu, ktorá sa stáva oporou pri datovaní holocénnych
geomorfologických udalostí. Dendrogeomorfológia sa vo veľkom využíva pri analýzach
snehových a kamenných lavín, zosuvov a povodní. Na základe fyziky procesov , ktoré už
datujeme a charakteru poškodení stromov, musíme dúfať, že dendrochronológia sa môže
využiť aj pri iných prírodných hazardoch ako napríklad analýzy ľadovcových jazier, laharov,
tornád alebo tsunami.

963

Poďakovanie
Poďakovanie patrí môjmu školiteľovi pri bakalárskej práci Mgr. Žiakovi, bez ktorého
by som nemal prístup k zahraničnej literatúre a článkom danej problematiky, keďže
dendrogeomorfologickým výskumom sa na Slovensku zatiaľ nikto nezaoberá.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Decaulne A., Sæmundsson Þ. (2008) Norwegian Journal of Geography Vol. 58 Dendrogeomorphology as a tool to unravel snow-avalanche activity: Preliminary results
from the Fnjóskadalur test site, Northern Iceland

[2]

E. Muntán, C. García, P. Oller, G. Martí, A. García, E. Gutiérrez (2009) Natural
Hazards and Earth System Sciences 9. - Reconstructing snow avalanches in the
Southeastern Pyrenees, s. 1603

[3]

Markus Stoffel, Michelle Bollschweiler (2009) Geography Compass - What Tree Rings
Can

Tell

About

Earth-Surface

Processes:

Dendrogeomorphology

964

Teaching

the

Principles

of

Priestorové rozlíšenie, krajinné metriky a priestorová segregácia Rómov
Radoslav Ciglanský
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie
a demogeografie,Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko;
radoslav.ciglansky@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Priestorová analýza rastrových máp v geografii má v súčasnosti mnoho vedeckých
využití a jedným z nich je aj možnosť sledovanie priestorovej segregácie obyvateľstva
v sídlach z hľadiska rôznych priestorových mierok. Rastrové mapy môžu mať dve definície
priestorovej mierky. Na jednej strane je to veľkosť mapy, v pravom slova zmysle, mierka
mapy. Na druhej strane je to priestorové rozlíšenie mapy, určujúce počet pixelov v rastrovej
mape. Podľa Wu [1] sa efekt zmeny mierky pri priestorovej analýze môže vyskytnúť
v situáciách: ak sa zmení priestorové rozlíšenie mapy (i), zmení sa mierka mapy (ii) alebo sa
zmenia oboje priestorové mierky (iii).
Rastrová mapa je kompozične zložená zo siete štvorcov, čiže pixelov, ktorých hodnoty
sú merateľné. Následná analýza rozloženia pixelov na takýchto mapách napomáha výskumu
priestorových špecifík v rôznych disciplínach geografie. Z hľadiska sídelnej geografie
môžeme takto sledovať napr. priestorovú segregáciu. Pod priestorovou segregáciou
rozumieme „nerovnomerné rozmiestnenie rôznorodých skupín obyvateľstva v území, a to
podľa miesta ich, spravidla trvalého, bydliska“ [2]. Jedným z najmarkantnejších príkladov na
Slovensku je práve priestorová segregácia Rómov vo vidieckych obciach. Na analýzu
takýchto situácií existujú krajinné metriky, ktoré sa sústreďujú na priestorovú analýzu
kategorických máp.
A keďže neoficiálny druhý zákon geografie, hovorí: „Všetko so všetkým súvisí, ale
veci pozorované v hrubšom priestorovom rozlíšení súvisia viacej ako veci pozorované
v jemnejšom rozlíšení“ [3], tak aj hlavným cieľom tejto práce je postihnúť vplyv zmeny
priestorového rozlíšenia rastrovej mapy na správanie sa krajinných metrík pri priestrovej
analýze segregácie rómskej komunity v obci Hrabušice.

Materiál a metódy
Obec Hrabušice sa nachádza v okrese Spišská Nová Ves a v roku 2004 tvorili
obyvatelia rómskej komunity 37,08 % obyvateľov obce [4], [5]. Z hľadiska priestorovej
analýzy treba zdôrazniť prítomnosť prírodných bariér zabraňujúcich priamemu kontaktu
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občanov medzi sebou. V prvom rade sú to miestne riečne toky, ktoré pretínajú obec hlavne na
západnej strane a prítomnosť kopca na severnej časti obce. Špecifikum pre túto obec je práve
sústredenie rómskej komunity na úpätí tohto kopca.
Na základe leteckých snímkov získaných z voľne dostupného internetového prostredia
Google Earth a následného terénneho výskumu boli získané základné informácie
o obyvateľnosti objektov v obci Hrabušice. Informácie o obyvateľnosti objektov boli
konzultované s miestnymi expertmi (zamestnancami obecného úradu a komunitnými
pracovníkmi, pracujúcimi s rómskou komunitou). Získané dáta boli následne prenesené do
prostredia geografických informačných systémov.
V rámci obce Hrabušice boli vektorizované zastavané plochy objektov s ich
priliehajúcim pozemkom (cintorín a roľnícke družstvo neboli do výskumu zarátavané).
Pomocou procesu rasterizácie boli z vektorovej vrstvy následne vytvorené rastrové mapy
obývanosti obce Hrabušice s rôznym pixelovým rozlíšením. Tieto rastrové mapy boli
následne analýzované v prostredí programu Fragstats.

Obr. 1: Obývanosť objektov v obci Hrabušice.
Krajinné metriky
Z hľadiska priestorovej analýzy zameranej na interakciu dvoch skupín obyvateľstva
v obci Hrabušice boli sledované dve krajinné metriky, ktoré tento aspekt postrehujú [6]:
Index nákazy (contagion index - CONTAG) vypočítava pravdepodobnosť, že náhodne
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vybraný pixel patrí k areálu i (rozptýlenosť) a zároveň, že tento pixel, nachádzajúci sa v areále
i, má za suseda pixel patriaci do areálu j (roztrúsenosť).

Veľkosť indexu sa pohybuje v rozpätí od 0% až do 100%, kde maximálna hodnota
prezrádza prítomnosť len jedného areálu (absolútna nakazenosť) a minimálna indukuje, že
celé sledované územie je maximálne rozptýlené (minimálna nakazenosť).
Index vzájomného postavenia a roztrúsenosti (interspersion and juxtaposition index IJI) – vypočítava pravdepodobnosť, ako veľmi sú areály v rámci sledováneho územia

roztrúsené. (Nie nutne rozptýlené).
Veľkosť indexu sa pohybuje v rozpätí od 0% až do 100%, kde maximálna hodnota
prezrádza pravidelné roztrúsenie a minimálna existenciu jedného súvislého areálu.

Výsledky a diskusia
Namerané výsledky dvoch sledovaných krajinných metrík ukazujú v tab. 1 aký vplyv
má zmena priestorového rozlíšenie rastrovej mapy na ich hodnoty. Najnižšia hodnota indexu
nákazy bola nameraná v najmenšom rozlíšení (100x75 pixelov) a to 41,74 %. Najvyššia,
64,41 %, bola práve naopak nameraná v najväčšom rozlíšnení (2000x1500 pixelov). Index
roztrúsenosti a vzájomného postavenia mal najvyššiu hodnotu (96,48 %) na najnižšom
rozlíšení a najmenšiu hodnotu (91,86 %) naopak práve na najvyššom rozlíšení.

Tab. 1: Hodnoty krajinných metrík v závislosti od priestorového rozlíšenia mapy.
Rozlíšenie
(pixel)

Počet areálov

Index nakázy (%)

2000 x 1500
1600 x 1200
1200 x 900
800 x 600
400 x 300
200 x 150
100 x 75

79
71
70
61
51
43
34

64,4125
63,9705
63,2295
61,7835
58,1306
51,2873
41,7443

Index roztrúsenosti
a vzájomného postavenia
(%)
91,8567
92,0384
92,2351
93,0161
93,3229
94,9111
96,4837

Treba však povedať, že efekt zmeny mierky mal rovnaký vplyv na chovanie sa
indexov. V prvom prípade klesajúcej hodnota indexu CONTAG so znižujúcim sa
priestorovým rozlíšením indukuje existenciu menšieho nakazenia, a tým menšej priestorovej
koncentrácie obyvateľstva obce. V druhom prípade rastúca hodnota indexu IJI so znižujúcim
sa

rozlíšením

naznačuje

pravidelnejšie

rozdelenie,

čiže

neexistenciu

priestorovej

koncentrácie.
Namerané hodnoty indexov CONTAG a IJI nám síce s istotou nepotvrdzujú existenciu
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priestorovej segregácie rómskej komunity v obci Hrabušice, ale na druhej strane ani
nevyvracajú. V prípade prvého indexu CONTAG je priestorová segregácia viacej badateľná,
pretože do výpočtu sa zarátava rozplýlenosť pixelov v rámci sledovaného areálu. V prípade
IJI sú výsledky značne skreslené z dôvodu nedostatku dotykových hraníc rozličných areálov.
Riešením by bola rastrová mapa, kde by celé územie obce bolo rozdelené medzi ich
obyvateľov (bez prázdnych polí). Na druhú stranu, takto by sa odstránili aj existujúce
prírodné prekážky ako sú vodné toky či kopce, ktoré zabraňujú priamemu styku obyvateľov
medzi sebou.
Z hľadiska stanovenia najlepšej veľkosti priestorového rozlíšenie si treba uvedomiť, že
sledované metriky (oveľa viacej CONTAG) sú závislé od počtu sledovaných pixelov. Vo
väčších rozlíšeniach sa počet pixelov tak razantne nemení a preto je amplitúda rastu či
poklesu hodnôt oboch indexov taká malá.

Záver
Aplikácia krajinných metrík na priestorovú analýzu sídiel nám napomohla sledovať
efekt zmeny priestorového rozlíšenia mapy na ich výsledné hodnoty. Vplyv zmeny rozlíšenia
na správanie sa výsledkov indexov sa potvrdil. Samotná priestorová segregácia rómskych
komunít sa však nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. Využité indexy krajinných metrík však
poukázali na možnosti ich uplatnenia v sídelnej geografii.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Wu, J. (2004) Landscape Ecology, 19, p. 125

[2]

Sýkora, L., Temelová, J. (2005) Prevence prostorové segregace. Univerzita Karlova
v Praze, Praha, p. 6

[3]

Arbia G., Benedetti R., Espa, G. (1996) Geographical systems, 3, p. 123

[4]

Radičová, I. a kol. (2004) Atlas rómskych komunít na Slovensku 2004. S.P.A.C.E.,
Bratislava, 200 p.

[5]

Bilancia pohybu obyvateľstva v roku 2004 [Citované: 22. február - 2010] Posledná
aktualizácia: 22. február - 2010. <http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=9490>

[6]

McGarigal, K., Cushman, S.A., Neel, M. C., Ene, E. (2002) FRAGSTATS: Spatial
Pattern Analysis Program for Categorical Maps. Computer software program produced
by the authors at the University of Massachusetts, Amherst, 2002. [Citované: 25.
február

-

2010]

Posledná

aktualizácia:

30.

august

<http://www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html>

968

-

2002

.

Sídelné a regionálne preferencie a nepreferencie vybraných študentov Prírodovedeckej
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Úvod a formulácia cieľa
Problematika

sídelných

a regionálnych

preferencií

je

významnou

súčasťou

behaviorálnej geografie, ktorá sa od 60-tych rokov rozvíjala najmä v angloamerickej
literatúre, významné práce napísali Gould [1], Gould, White [2]. Pri výskumoch preferencií sa
narába s „mäkkými“ dátami, týkajúcimi sa prvkov vedomia konkrétnych jednotlivcov, preto
na ich základe nemožno vyvodzovať všeobecne platné poznatky vzťahované na celú
spoločnosť [3], tieto však môžu prispieť ku skvalitneniu migračných prognóz, či pri riešení
problematiky štruktúry osídlenia. Je však potrebné upozorniť na skutočnosť, že sídelné a
regionálne preferencie nehovoria o skutočných migračných pohyboch, ale predstavujú ideál,
uvažovaný cieľ, ku ktorého naplneniu v budúcnosti môže, ale nemusí dôjsť, najčastejšie ide
o výber ideálneho miesta bydliska [4].
V Slovenskej republike takto zamerané štúdie donedávna chýbali, za éry

Československa sa na prelome 80-tych a 90-tych rokov tejto problematike venovali najmä
českí autori, z nich predovšetkým Drbohlav, ktorý na danú tému napísal celú sériu článkov [5,
6, 7]. Zo slovenských autorov možno spomenúť Kusého [8] zo začiatku 80-tych rokov, od 90tych rokov sa problematike intenzívne venuje Slavík, ktorý skúma sídelné a regionálne
preferencie študentov z viacerých lokalít Slovenska – zo Skalice, Banskej Štiavnice,
Kežmarku, Bratislavy, Rajca, Vranova nad Topľou, doteraz boli publikované detailné
výsledky analýz v Skalici [9, 10] a Kežmarku [11], ostatné mestá sú spracované
v diplomových prácach, napr. Zimanová [12] (školiteľ – Slavík).
Cieľom tohto príspevku je ponúknuť prehľad študentmi najviac preferovaných
a nepreferovaných lokalít v rámci Slovenskej republiky, a to aj s uvedením najčastejších
dôvodov ich voľby.

Materiál a metódy
Sídelné a regionálne preferencie a nepreferencie študentov Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave boli zisťované anketovým prieskumom v októbri 2009.
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Vysokoškolskí študenti ako cieľová skupina predstavujú vzorku populácie, pri ktorej je
pravdepodobné reálne zvažovanie svojho trvalého bydliska v súvislosti s nástupom do
zamestnania, navyše je u študentov geografie predpoklad väčšej znalosti územia. Na
prieskume sa zúčastnilo spolu 161 respondentov, 98% z nich navštevuje druhý ročník
bakalárskeho stupňa štúdia. Všetci respondenti študujú buď študijný odbor geografia, alebo
kombinované učiteľské programy spojené s geografiou.
V použitej ankete, prevzatej z výskumov Slavíka a Sedláka [11], respondenti okrem
sídelných a regionálnych preferencií a nepreferencií zodpovedali otázky týkajúce sa osobných
údajov, migračnej minulosti, domácej a zahraničnej návštevnosti, zahraničných preferencií
a preferencií veľkostného typu obce a typu prostredia na bývanie a prácu. Tieto však pre
rozsah príspevku nemožno prezentovať.
Respondenti mali pri výbere preferencií uviesť päť lokalít, ktoré by si zvolili pre svoj
budúci život, mohlo sa jednať o mestá, vidiecke obce, regióny alebo fyzicko-geografické
celky. Na prvé miesto mali uviesť nimi najpreferovanejšiu lokalitu, smerom k piatemu miestu
sa preferencie znižujú. Svoj výber mali aj zdôvodniť. Rovnako postupovali aj pri výbere
lokalít, v ktorých by v žiadnom prípade žiť nechceli, smerom od prvého k poslednému miestu
sa ich nepreferencie postupne znižovali.
Pri vyhodnotení bol zvolený jednotný systém hodnotenia atraktívnosti, resp.
neatraktívnosti vybraných lokalít, a síce prvej lokalite v poradí bolo pridelených 5 bodov,
druhej 4, tretej 3, štvrtej 2 a poslednej piatej 1 bod. Body boli následne sčítané a lokality
zoradené do tabuliek podľa počtu udelených preferenčných, resp. nepreferenčných bodov
[11].

Výsledky a diskusia
Zo 161 respondentov, ktorí vyplnili dotazník, bolo 85 mužov (52,8%) a 76 žien
(47,2%). Podľa trvalého bydliska majú respondenti zastúpenie vo všetkých samosprávnych
krajoch a v 52 okresoch Slovenskej republiky, 70,3% respondentov pochádza z miest,
zvyšných 29,7% z vidieckych obcí.
Pri vyjadrení svojich domácich preferencií uviedli respondenti celkovo 138 lokalít
v SR, z nich až 69 tvorili mestá, 46 vidiecke obce a 23 regióny (vrátane fyzickogeografických celkov). Rebríček tých najpreferovanejších ponúka Tab. 1. Z nich až dvanásť
predstavujú mestá, pričom zastúpené sú všetky krajské mestá, dve z nich reprezentujú regióny
(Orava, Liptov), ďalej je prítomný horský celok Vysoké Tatry a okolie nášho hlavného mesta
Bratislavy.
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Mesto Bratislava výrazne dominuje nad ostatnými lokalitami, keďže ho ako jediné
uviedla nadpolovičná väčšina respondentov, konkrétne 116, čo spolu predstavuje až 72%
skúmanej vzorky. Spolu jej pripadlo 489 preferenčných bodov, najfrekventovanejším
dôvodom výberu sú možnosti pracovného uplatnenia, nasledované dobrou úrovňou
vybavenosti a prvú trojicu uzatvárajú možnosti športového a rekreačného vyžitia. Druhú
významnú skupinu dôvodov, hoci menej početnú, tvoria rodisko, osobné sympatie a zvyk.
Oproti ostatným lokalitám vyniká ešte aj v poradí druhé mesto Banská Bystrica,
s počtom preferenčných bodov 143, ktoré jej udelilo 48 respondentov (takmer 30% vzorky).
Hlavným dôvodom výberu boli osobné sympatie, až potom možnosti pracovného uplatnenia
a dobrá úroveň vybavenosti. Na tretej priečke rebríčka sa objavila Žilina, pre ktorú hlasovalo
o takmer polovicu menej respondentov (15,5% vzorky) a títo jej udelili 86 preferenčných
bodov. Dôvodmi jej výberu boli najmä možnosti pracovného uplatnenia a dobrá úroveň
vybavenosti.
Hoci je zložité vyvodzovať všeobecné závery z dôvodu veľkosti vzorky, predsa je
možné skonštatovať, že väčšina krajských miest bola respondentmi zvolená pre možnosť
pracovného uplatnenia a dobrú úroveň vybavenosti, možno tak hovoriť o preferencii
ekonomickej stránky kvality života. Len v prípade Banskej Bystrice dominovali osobné
sympatie a v prípade Prešova to bolo silné puto k mestu ako k rodisku. Ostatné štyri mestá
zaradené v rebríčku sa sem dostali z odlišných dôvodov, pri Poprade a Liptovskom Mikuláši
si respondenti cenia najmä zdravé životné prostredie, krásu a malebnosť krajiny, pri Banskej
Štiavnici architektonický pôvab a Martin preferujú ako svoje rodisko. Je teda zrejmé, že
spomínané mestá na rozdiel od krajských sú medzi respondentmi obľúbené z iných ako
ekonomických dôvodov, ktoré sú uprednostňované aj v rámci lokality okolia Bratislavy.
Regióny Orava a Liptov, ako aj horský celok Vysoké Tatry boli viacerými respondentmi
zaradené medzi najpreferovanejšie oblasti z dôvodu zdravého životného prostredia, krásy
a malebnosti krajiny.
Výber vidieckych obcí bol príliš rôznorodý, iba tri obce sa opakovali vo voľbe
respondentov – Cerová, Terchová a Vavrečka, ktoré boli zvolené dvomi respondentmi.
Pri vyjadrení domácich nepreferencií uviedli respondenti spolu 112 lokalít, z nich 69
predstavovali mestá, 24 vidiecke obce a 19 regióny. Zostavu najnepreferovanejších lokalít
ponúka tiež Tab. 1. Možno vidieť, že sem bolo zaradených celkovo 14 miest, z nich tri
krajské a tiež tri regióny.
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Rovnako ako v prípade domácich preferencií, aj tu bol výber vidieckych obcí veľmi
rôznorodý, viackrát sa v anketách vyskytli len obce Letanovce (3x), Jaslovské Bohunice (2x)
a všeobecné označenie „vidiecke obce odrezané od ekonomického a kultúrneho života“ (2x).
Tabuľke výrazne dominuje mesto Košice s počtom nepreferenčných bodov 220,
zvolené 54 respondentmi. Hlavnými dôvodmi výberu boli veľká vzdialenosť od príbuzných,
známych a priateľov, nezvyk a osobné nesympatie. Na druhom mieste, s takmer o polovicu
menším počtom nepreferenčných bodov (128) a respondentov (29) oproti Košiciam, sa
umiestnila Bratislava, ktorú študenti zvolili najmä z dôvodov nevýhod veľkomesta
a osobných nesympatií. Prvú trojicu uzatvára mesto Komárno, ku ktorému cítili respondenti
osobné nesympatie.
Tri regióny vyskytujúce sa v uvedenej tabuľke sa tu objavili kvôli osobným
nesympatiám (juh SR, východ SR), z dôvodu vzdialenosti od príbuzných, známych
a priateľov (východ SR) ako aj pre celkový stav zamestnanosti (východ SR, Orava).
Zaujímavé je zaradenie Bratislavy, Košíc, Prešova a Oravy zároveň medzi
najpreferovanejšie aj najnepreferovanejšie lokality. Kým však pri mestách na východe
Slovenska Košice a Prešov sú nepreferencie silnejšie ako preferencie aj v počte pridelených
bodov aj v počte respondentov, pri Bratislave a regióne Oravy je situácia presne opačná.

Tab. 1: Sídelné a regionálne preferencie a nepreferencie študentov PRIF UK v roku 2009.
Preferenčné
body
1. Bratislava
489
2. Banská Bystrica
143
3. Žilina
86
4. Trenčín
76
5. Poprad
75

P.

Mesto/región

P.
1.
2.
3.
4.
5.

Mesto/región
Košice
Bratislava
Komárno
juh SR
východ SR
Rimavská
Sobota
Prešov
Dunajská
Streda
Medzilaborce
Bardejov

6. Nitra

68

6.

7. Košice
8. Trnava
9. Orava
Liptovský
10. Mikuláš
11. okolie Bratislavy

63
59
53

7.
8.
9.

52
50

12. Prešov
13. Vysoké Tatry
14. Banská

49
46
34

10. Snina
11. Michalovce
Žiar nad
12. Hronom
Orava
13. Stropkov

972

Nepreferenčné
body
220
128
116
88
86
81
81
61
45
42
39
35
32
32
30

Štiavnica
Liptov
15.
Martin
ostatné
Spolu

27
27
642
2039

14. Humenné
15. Nové Zámky
ostatné
Spolu

29
28
723
1896

Záver
Výskum sídelných a regionálnych preferencií a nepreferencií, vykonaný na vzorke 161
študentov Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave v októbri 2009 pomocou anketového
prieskumu, odhalil silné preferencie krajských miest SR, ktoré sa u väčšiny skúmanej vzorky
spájajú najmä s možnosťou pracovného uplatnenia a dobrou úrovňou vybavenosti. Ako
dôležitý sa však ukázal aj aspekt zdravého životného prostredia a peknej krajiny, pre ktorý sa
medzi preferenciami objavili aj regióny Liptov, Orava a Vysoké Tatry.
Naopak pri výbere nepreferovaných lokalít sa respondenti najčastejšie riadili
osobnými nesympatiami, ktoré pociťovali najmä k mestám na východnom a južnom
Slovensku. V prípade Bratislavy jej neatraktívnosť zdôvodnili nevýhodami veľkomesta.
Výsledkom je zistenie potenciálnej migrácie skúmanej vzorky, a hoci túto na základe
malého počtu nemožno považovať za celospoločensky reprezentatívnu, predsa poukazuje na
momenty vplývajúce na správanie sa obyvateľstva v krajine vo vzťahu k výberu svojho
bydliska.

Poďakovanie
Ďakujem všetkým, ktorí ma podporili, najmä doc. RNDr. Vladimírovi Slavíkovi, CSc.
za cenné rady.
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Zmena reprodukčného správania obyvateľov Bratislavy za posledných 20 rokov
a perspektíva budúceho vývoju
Michal Katuša
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie
a demogeografie, 842 15 Bratislava, Slovensko; michal.katusa@gmail.com

Úvod
Populácia Bratislavy ako aj celého Slovenska zaznamenala v posledných 20 rokoch
výrazné zmeny v reprodukčnom správaní. Tieto zmeny súvisia s druhým demografickým
prechodom, ktorý mení demografické správanie obyvateľov, pričom obyvateľstvo Bratislavy
v mnohých

demografických

ukazovateľoch,

ovplyvnených

druhým

demografickým

prechodom, predbieha vo vývoji ostatné obyvateľstvo Slovenska [1], [2]. Preto je na mieste
zamerať cieľ výskumu na budúci vývoj reprodukčného správania obyvateľov Bratislavy,
ktorý by mohol odhaliť budúci vývoj reprodukčného správania na celom Slovensku.

Materiál a metódy
Odhadu

budúceho

vývoja

reprodukčného

správania

obyvateľov

Bratislavy

predchádzala rozsiahla analýza, ktorá ukázala výrazné zmeny v reprodukčnom správaní.
Pochopenie doterajšieho vývoja je nevyhnutnou podmienkou na to, aby sme vôbec uvažovali
o perspektívach budúceho vývoja. Na túto dôkladnú analýzu doterajšieho vývoja
reprodukčného správania obyvateľov Bratislavy bola použitá databáza evidencie narodených
od roku 1992 do roku 2007. V súvislosti s budúcim vývojom bol v septembri a októbri 2009
uskutočnený dotazníkový prieskum. Tento dotazník bol zameraný na reprodukčné a rodinné
správanie mladých ľudí Bratislavy a zachytáva ich predstavy a plány na život. Bolo
zozbieraných 1056 dotazníkov od obyvateľov Bratislavy vo veku 20-30 rokov. Vzorku tvorilo
633 žien a 423 mužov.

Z týchto údajov sa môžeme pokúsiť odhadnúť budúci vývoj

reprodukčného a rodinného správania obyvateľov Bratislavy, ako aj celého Slovenska.

Výsledky
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Za posledných 20 rokov zaznamenala plodnosť najvýraznejšie zmeny hlavne
v intenzite a časovaní plodnosti. Časovanie plodnosti malo stály priebeh, pričom priemerný
vek pri pôrode sa kontinuálne zvyšoval počas celého obdobia. Tento nárast je spôsobený na
jednej strane odkladaním sobášov a následne aj pôrodov do vyššieho veku, v čase nestabilnej
ekonomickej situácie po roku 1989 a na druhej strane zmenami v správaní a hodnotovom
rebríčku obyvateľov. Odkladanie a zmeny v hodnotovom rebríčku obyvateľov spôsobila
socio-ekonomická transformácia po roku 1989. Tieto zmeny mali však rôznu charakteristiku
u žien v rôznych obdobiach ich reprodukčného obdobia [3].
Zmeny v hodnotovom rebríčku sú považované za jeden z prejavov druhého
demografického prechodu, pričom sa menia priority obyvateľov. Na prvých miestach už
nefiguruje dieťa, rodina a partner, ale prevláda individualizmus a teda na prvom mieste je
kariéra, čo sa potvrdilo aj v dotazníkovom prieskume (tabuľka č.1), kde až 38,89%
respondentov zaradilo na prvé miesto ako prioritný cieľ v dohľadnej dobe profesionálne
uplatnenie, a na druhej strane sa založenie rodiny a túžba po vlastných deťoch umiestnili na
posledných miestach.

Tab. 1 : Ciele, ktoré by v dohľadnej dobe chceli respondenti dosiahnuť (podiel jednotlivých
odpovedí na 1.-7. mieste v %); zdroj: [4].

dosiahnu spokojn
cestovať
mať
mať
založiť
poradi profesionáln ť vedúce
é
a poznáva
vlastné veľa
rodinu(uzavrie
e
e uplatnenie postaveni užívanie
ť cudzie
ť manželstvo)
deti peňazí
e
života
krajiny
38,89
4,19
28,60
2,00
4,86
6,77
14,68
1.
22,05
13,23
22,15
11,22
8,15
9,20
14,00
2.
14,02
11,05
17,77
12,87 17,48
14,60
12,20
3.
11,18
12,52
13,39
14,74 19,94
13,20
15,03
4.
6,65
17,65
8,20
19,09 16,49
17,55
14,37
5.
4,63
16,51
5,89
18,53 18,05
14,96
21,43
6.
2,80
24,81
3,86
21,62 15,06
23,84
8,01
7.
V kombinácii s rastúcou vzdelanosťou a emancipáciou žien sa posúva pôrodný vek
žien do vyšších vekov. Pokým maximum vekovo špecifických mier plodnosti žien bolo
v roku 1992 okolo veku 23 rokov v roku 2007 je to až vo veku 30 rokov (graf č.1).
Dochádza aj ku koncentrácii plodnosti, oproti roku 1992, kedy bola plodnosť žien
rozdelená rovnomerne do viacerých vekov (20-26), na druhej strane v roku 2007 sa vytvára
isté úzke vekové rozhranie v živote žien, kedy je najvyššia koncentrácia pôrodov a to vo veku
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28-30 rokov, toto obdobie sa ukazuje ako ideálne pre mnohé ženy, keďže už aj ženy
s vysokoškolským vzdelaním majú v tej dobe istý čas odpracovaný a isté profesionálne
uplatnenie už dosiahli. Potvrdzuje to aj dotazníkový prieskum kde až 58 % respondentov
označilo za vhodný čas mať dieťa možnosť „až po istom čase v zamestnaní“, 22 % označilo
možnosť „po využití možnosti spoznať svet“ a viac ako 16 % označilo možnosť „po
dosiahnutí vedúceho postavenia“.
0,14
0,12
0,10

v‰

0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

vek
1992

2000

2007

Graf 1: Vekovo špecifické miery plodnosti žien Bratislavy, zdroj: [5], výpočty: autor.
Zmeny v časovaní

pôrodov možno lepšie pozorovať na podiely narodených detí

1.poradia, kde nevstupujú pôrody vyšších poradí. Z grafu č.2 je zjavný posun medzi rokmi
1992 a 2007. V roku 1992 bol najvyšší podiel pôrodov 1. poradia vo veku 20-21 a podiel
pôrodov je rozložený rovnomernejšie medzi viac vekov. Na druhej strane v roku 2007 bolo až
viac ako 40% pôrodov prvého poradia po 30. veku matky.
Dotazníkové zisťovanie ukázalo, že viac ako 80 % bezdetných respondentiek chce
mať prvé dieťa až po 26 roku, pričom maximum je vo veku 28-29 rokov (graf 2). Vysoký
podiel pôrodov prvého poradia po 30 veku žien v roku 2007 je do istej miery zapríčinený aj
rekuperáciou pôrodov a teda môžeme povedať, že budúce generácie nemusia pokračovať
v nastolenom trende, ale môžeme očakávať stabilizáciu maximálnej intenzity pôrodnosti 1.
poradia v 28-39 (dotazníkové zisťovanie).
Zmena intenzity plodnosti žien má v priebehu sledovaného obdobia 2 fázy. V prvej
fáze dochádzalo k výraznému poklesu intenzity plodnosti a to najmä v nižších vekoch (graf
1), na jednej strane bol tento pokles spôsobený odkladaním sobášov a pôrodov do vyšších
vekov, ale aj zmenou v správaní a prechodom k modelu 1. detnej rodiny ako ideálu rodiny,
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a teda sa neuskutočňovali mnohé pôrody vyššieho poradia. Táto prvá fáza trvala do konca 90.
rokov a v roku 1999 zaznamenávame alarmujúcu hodnotu úhrnnej plodnosti 0,96. V druhej
fáze od roku 2000 zaznamenávame nárast intenzity plodnosti a to najmä vo vyšších vekoch
(graf 1), keďže dochádza k rekuperácii odložených pôrodov, čo sa prejavilo aj na miernom
náraste úhrnnej plodnosti (2007 – 1,16).
Je však treba spomenúť, že tento výrazný prepad ukazovateľa úhrnnej plodnosti bol
zapríčinený najmä zmenou v časovaní plodnosti, žien a po očistení ukazovateľa úhrnnej
plodnosti Bongaarts-Feeneyho metódou [6] môžeme vidieť, že k tak výraznému prepadu
intenzity plodnosti nedošlo (graf 3).

45
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40
35

2000
2007
Dotazníkový prieskum (ženy)

30

%

25
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0
do 18
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24-25

26-27

28-29

30+

vek

Graf 2: Podiel narodených detí 1. poradia v jednotlivých vekových intervaloch v rokoch
1992, 2000 a 2007 a plánovaný vek počatia 1. dieťaťa ženám bez detí z dotazníkového
prieskumu; zdroj: [4], [5]
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Graf 3: Úhrnná plodnosť a očistená úhrnná plodnosť v rokoch 1993-2006; zdroj: [5],
výpočty: autor.
Zmeny v hodnotovom rebríčku ľudí v rámci druhého demografického prechodu a do
istej miery aj zmeny socio-ekonomickej situácie sa odrážajú aj na zmenách podielu
narodených detí podľa poradia. Dominantným modelom sa stáva 1 detná rodina, čo má za
následok nárast podielu pôrodov 1. poradia. tento podiel medzi rokmi 1992 a 2007 vzrástol
o 10 % z 48,6 % na 58,6 %. Pokles zaznamenávame v podieloch 2., 3. a 4 a vyššieho poradia.
Najvyšší pokles zaznamenali pôrody druhého poradia a v roku 2007 tvorili 31,9 % všetkých
pôrodov. pôrody 4 a vyššieho poradia poklesli o polovicu z 4,4 % na 2,2 %.
Zaujímavým zistením z dotazníkového prieskumu je želaný počet detí opýtaných
respondentov, ktorí väčšinou chcú mať dve deti (65,59% ženy a 65,57% muži). Výrazne
vysoké podiely zaznamenali aj troj detné modely a na druhej strane výrazne nízky
v porovnaní z reálnymi údajmi z roku 2007 je podiel jedno detného modelu ako u mužov tak
aj u žien. Do istej miery je tento stav zapríčinený výchovou, alebo skôr ideálnou predstavou
o rodine, ktorá sa stále prejavuje tým, že väčšina respondentov chce v budúcnosti 2 deti.
Avšak jedná sa o chcený počet detí, istý ideál, ktorý býva vo väčšine prípadov vyšší, ako
počet detí, ktoré nakoniec reálne budú ľudia mať. Výrazný negatívny vplyv na reálny počet
detí má ekonomický faktor. Keďže väčšina respondentov prioritne chce dosiahnuť
profesionálne uplatnenie, spokojné užívanie života a mať veľa peňazí (tab. 1) a až potom mať
deti. Nezanedbateľným je aj fakt, že mať dieťa je ekonomicky veľmi náročné a v súčasnosti
ani štát nevytvára ideálne podmienky, ktoré by motivovali mladých ľudí mať deti. Negatívne
v mnohých prípadoch vplýva aj prvé dieťa na rozhodnutie či mať aj druhé, aj kvôli už
spomínaným ekonomickým faktorom.
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Tab. 2: Podiel narodených detí podľa poradia a podiel počtu želaných detí; zdroj: [4], [5].

Rok
1992
2000
2007
Dotazník (ženy)
Dotazník (muži)

Podiel narodených detí podľa poradia v %
1.
2.
3.
48,61
36,95
10,07
56,42
30,91
8,83
58,61
31,87
7,27
Podiel chceného počtu detí v %
9,32
65,72
21,96
6,65
70,84
18,67

4.
4,36
3,84
2,24
3,00
3,84

Záver
Pôrodnosť zaznamenala v posledných 20 rokoch výrazné zmeny, ktoré ovplyvnili aj
reprodukciu obyvateľstva Bratislavy. Tieto zmeny v pôrodnosti môžeme rozdeliť do dvoch
fáz. V prvej fáze trvajúcej do konca 90. rokov zaznamenáva populácia Bratislavy výrazný
pokles intenzity plodnosti a zároveň aj posun v časovaní plodnosti. Pokles intenzity je do istej
miery spôsobený odkladom sobášov a teda zmenami v časovaní pôrodov, ale taktiež zmenami
v rodinnom správaní súvisiacimi s druhým demografickým prechodom, konkrétne v zmenách
v hodnotovom rebríčku. Rozmáha sa individualizmu, emancipácia žien, vzdelanosť žien sa
zvyšuje aj ich kariérne a osobné ambície, čo posúva rodinu a deti na nižšie miesta
v hodnotovom rebríčku, čo dokazuje aj dotazníkový prieskum uskutočnený medzi mladými

ľuďmi Bratislavy. Druhá fáza začína počiatkom 21. storočia a je charakteristická
pokračujúcimi zmenami v časovaní avšak už miernym nárastom intenzity plodnosti, z dôvodu
rekuperácie odložených pôrodov.

V súčasnosti prevláda model jednodetnej rodiny ako

ideálneho konceptu, čo sa prejavuje aj v dominancii podielu pôrodov 1. poradia, aj keď želaný
počet detí je u mladých ľudí vyšší.
V časovaní plodnosti došlo k výraznej koncentrácii do 28-30 veku žien. Tak isto aj
dotazníkové zisťovanie potvrdzuje, že toto obdobie života ženy sa stáva môžeme povedať
ideálnym vekom pre pôrod. Akýmsi kompromisom medzi individualistickým zmýšľaním
žien, kedy dávajú ženy prednosť vzdelaniu, kariérnemu postupu a vlastným záujmom, na
jednej strane a altruistyckým zmýšľaním, kedy ženy začnú myslieť na rodinu a deti, na druhej
strane.
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Úvod
„Naše města obklíčily zvláštní zóny – není pro ně jiné pojmenování než zóna – zóny
velkých rozcapených jednopodlažních továrních hal, zóny supermarketů a podivných sídlišť,
hrajících si na vilky, ale ve skutečnosti zcela anonymních, zóny ohromných skladovacích
ploch a parkovišť a mezi tím vším step a step. Není to ani pole, ani louka, les, vesnice či
město. Je to jakési postmoderní nic“ [1].
V posledních přibližně 17 letech dochází v České republice (nejdříve v okolí Prahy)
k procesu, který výrazně proměňuje sídelní útvary obcí. Proces suburbanizace je vnímán jako
součást vývoje měst (tj. urbanizace), kdy dochází ke stagnaci či úbytku počtu obyvatel/firem
v centrálních částech a jejich přesunu do příměstských zón. Suburbanizace ovšem neznamená
jen růst počtu obyvatel/firem na okrajích obcí, ale i změnu funkčního využití území, proměnu
architektury a infrastruktury a výraznou obměnu sociální struktury obyvatelstva [2].
Kombinace těchto změn sehrávají v nově obsazeném prostoru důležitou roli a často
komplikují realizaci vyváženého rozvoje. Odborná veřejnost zpravidla vnímá suburbanizaci
negativně. Obce a menší města se zkušenostmi s tímto fenoménem zastávají názor obdobný.
Opakem jsou sídla spatřující v přílivu obyvatel/firem nové možnosti rozvoje bez reflexe
možných negativních důsledků.
Proces suburbanizace dle autorů postihnul i Tišnov, město s populační velikostí 8 216
obyvatel, situované v Jihomoravském kraji cca 12 km vzdušnou čarou od Brna. Tišnov je z JZ
ohraničený záplavovou zónou řeky Svratky, silnicí I. třídy a železniční tratí. Z ostatních
směrů je sevřený dvěma výraznými terénními vyvýšeninami (Obr. 1). V komparaci této
morfologie s metropolitní silou Brna se rozvojové tlaky nutně soustředí do čtvrtého směru,
tedy do exponované části Tišnova zvané „Na Honech“.
Hlavním cílem studie je kritické hodnocení připravenosti tohoto území na již
zaznamenaný a dále předpokládaný skočný rozvoj ovlivněný umístěním v zázemí brněnské
aglomerace. Lokalita se jeví jako uzavřený komplex, ve kterém by mohly být kvalitně
podchyceny suburbanizační atributy selektivní imigrace a to i přesto, že jsou zde zastoupeny
nejen rodinné domy (RD), ale i bytové domy (BD).
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Obr. 1: Lokalizace studované oblasti „Na Honech“ v Jihomoravském kraji a v Tišnově
samotném.

Metody
Příspěvek je výstupem z projektové výuky na Geografickém ústavu Masarykovy
univerzity v Brně [3], která je pro studenty aplikační platformou pro rozvíjení kritického a
kreativního myšlení a pro narušení striktní dichotomie mezi fyzickou a humánní geografií [4].
V rámci projektových témat jsou rozvíjeny skupinové/sociální dovednosti s cílem zmírnit
bariéry mezi vyučujícími a studenty a mezi studenty odlišných oborů [5].
Při studiu lokalit v rámci projektové výuky využívá autorský kolektiv kombinaci
kvalitativní a kvantitativní metodologie [6] přispívající k porozumění sociálně konstruované
reality [7]. Studenti při terénnímu průzkumu využívají řízených a semistrukturovaných
rozhovorů s vytipovanými klíčovými aktéry a ověřují hlubinná i povrchová data s využitím
interpretativních přístupů [8]. Inspirativní je poststrukturalistická Actor-Network Theory
zdůrazňující význam sítí aktéru/aktantů, resp. vztahů mezi humánní a ne-humánní složkou.
Pro ověření validity a revizi výzkumu je používána metodologická triangulace [9]
kombinující na sobě nezávislé metody (v našem případě šlo o terénní šetření, analýzy
sekundárních informačních zdrojů, řízené rozhovory se zainteresovanými aktéry a o
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dotazníkové šetření v zájmové lokalitě „Na Honech“).

Výsledky a diskuze
Tišnovská lokalita „Na Honech“ začala měnit svůj zemědělský charakter v roce 2000.
Do května 2009 zde developer vystavěl 317 bytových jednotek a 57 rodinných/řadových
domů na ploše 10,7 ha. Nastala tak paradoxní situace, kdy zde nejde o tzv. „sídelní kaši“ [10],
ale především o husté zasazení bloků budov s bytovými jednotkami. Je tu tedy popřena
elementární myšlenka suburbanizace – stěhování se za lepšími podmínkami, větším
prostorem. Nyní zde žije necelých 1000 obyvatel. Dřívější spolupráce developera s městem
(zasíťovalo pozemky, dohotovilo komunikace a zelené plochy) byla vedením města ukončena
pro nenávratnost investic. Celá lokalita má dominantně rezidenční funkci a prakticky chybí
obslužné složky a klidové/odpočinkové zóny (nepočítáme-li jedno menší hřiště).

Tab. 1: Názorový střet důležitých aktérů lokality „Na Honech“.
Město
Autor a signatář
Developer
(místostarosta)
petice
pro
bydlení
pro
bydlení
pro
bydlení
Význam této
strategický
strategický
strategický
lokality pro Tišnov
rozhýbání trhu s
kolaps funkčního
Co způsobila její
finanční profit
byty v Tišnově
urbanismu v Tišnově
výstavba?
malometrážní byty
levné bydlení
bydlení pro mladé
pro nově příchozí
dostupné pro
rodiny s výrazně
občany i
Typizace lokality
natalitním
širokou vrstvu
osamostatňující se
obyvatel
potenciálem
mladé Tišnovany
pokud bude o byty
pokud se nezlepší
zastavění oblasti
obslužnost a životní
zájem, bude
Perspektiva
dalšími 126 RD a 12
investor s výstavbou
podmínky, klesne o
dalšího vývoje
BD
nejspíš pokračovat
nové byty zájem
plánuje
multifunkční
neplánuje, dnes je to
nesplněný dlouholetý
Zlepšení obslužné
již čistě projekt
obslužné centrum,
slib investora
vybavenosti
developera
ale chybí mu
investor
nezbytné, současná
vytvořilo drobné
záměr vytvořit malý čistě obytná funkce
Zlepšení vybavení
dětské hřiště, více
park pro odpočinek
lokality je
pro volný čas
už dělat nebude
katastrofální
nejsou, petice pouze petice měly upozornit
pozdržely další
pouze 2 petice proti
na hustou zástavbu a
nezahušťování
výstavbu (hustota
malý životní prostor
Vnímání konfliktů
lokality o další
zástavby nízká
okolo BD, 200
bytové domy
oproti jiným
podpisů byl úspěch,
změnily parametry
projektům)
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zamýšlených BD

Současná
intervence města
do lokality

zřízení zastávky
v rámci IDS JMK,
údržba cest,
osvětlení

Vytvoření místní
identity obyvatel,
přihlášení trvalého
pobytu (TP)

nemá představu,
kolik lidí bez TP
zde žije, jestli zde
jsou, je to problém

žádná, již dříve se
město vzdalo
rozhodovací
žádná
pravomoci a vlivu na
pozitivní vývoj
město i investor by
je to čistě záležitost
měli usilovat o
města, přivedl lidi,
příznivé podmínky,
ale co dělají dál,
pak si lidé přehlásí
není jeho starost
TP a budou spokojeni

Současné (květen 2009) vnímání stavu lokality a jeho rozdílnou interpretaci poskytují

řízené rozhovory se zainteresovanými aktéry. Pro přehlednost je do Tab. 1. zanesen názorový
kontrast mezi místostarostou města, developerem a obyvatelem lokality, který se nechce
spokojit se současnými životními podmínkami (autor petice). Patrná jsou četná vzájemná
očekávání, zejména ze strany zdejších obyvatel vůči ostatním složkám. Právě ony si však
přehazují povinnou aktivitu jedna na druhou, přičemž město dává „ruce pryč“ a developer se
snaží kumulovat zisk. Dokud není developer donucen okolnostmi (pokles zájmu o byty,
sociální napětí), nebuduje jiné než residenční jednotky.
Pro potřeby analýzy místní situace bylo nutné rozpoznat klíčové problémy
komplikující spokojenost s prostředím, jež ovlivňuje kvalitu života. Vhodným nástrojem bylo
dotazníkové šetření, které mělo diverzifikovat a kvantifikovat jednotlivé sociální a hmotné
podmínky života obyvatel nově vybudované lokality „Na Honech“. Za každou domácnost
osobně odpovídal vždy jeden plnoletý respondent vyškolenému tazateli. Dne 27. 4. 2009 od
15:00 do 17:00 h bylo z celkových přibližně 375 domácností postihnuto 122, tedy 32,6 %
domácností.
Specifikem suburbanizace je její projev v atypické sociální struktuře, což se ve
sledovaném území projevuje hned několika charakteristikami. Jako nejvyšší dosažené
vzdělání uvedlo „vysokoškolské“ plných 29 %, což je hodnota převyšující strukturální
zvyklosti suburbanizovaných oblastí (v okolí Prahy např. cca 19 %) [10]. Nezaměstnanost
vykázala podprůměrných 1-2 % a podíl domácností s ženou na mateřské dovolené činil 18 %,
což všeobecně vypovídá o progresivní struktuře obyvatel. Významných 10 % důchodců
obývalo především dražší rodinné domy. Podnikatelskou aktivitu vyvíjelo celých 9,5 %
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obyvatel oblasti. Ze všech zaměstnaných jich za prací vyjíždělo mimo město 74 %. Až dosud
typicky suburbánní trendy narušilo jen šetření užívání dopravního prostředku pro tuto
vyjížďku, kdy automobil využilo pouhých 54 %. Relativně nízká hodnota pro takto
typizovanou oblast je způsobena kvalitním zasíťováním integrovaným dopravním systémem
Jihomoravského kraje.
Z analýzy otázky tázající se respondentů na konkrétní předmět nespokojenosti
vyplynula nejakutnější potřeba maloobchodu (24,5 %) a problémy s novou výstavbou (14 %).
Dalšími problémy byly rušná doprava (8 %), nedostatek zeleně (6 %), nepřítomnost hřiště a
nedostatečná kapacita školek (4 %).
Důležitým předmětem šetření bylo zjištění počtu nepřihlášených k trvalému pobytu
(TP) a důvodů tohoto stavu. Zde byla zaznamenána diference mezi obyvateli rodinných a

řadových domů (17 %) oproti domům bytovým (19 %). Tento rozdíl je pravděpodobně
způsoben vyšší anonymitou bytových jednotek, a tedy obtížnějším procesem socializace.
Mezi nejčastější důvody nepřihlášení patří:
-

byt/dům je pouze v podnájmu nebo si nájemníci drží předchozí byt (25 %),

-

mají v plánu se přehlásit, ale ještě to nestihli (21 %),

-

náročná administrativa a existence určitých vazeb na předchozí bydliště (11 %),

-

6 % obyvatel je jedno, kde mají TP hlášený.
Zajímavou skutečností je, že počet nepřihlášených lidí s ekonomickým statutem

podnikatel činil celých 43 %. Po kombinovaném výpočtu byl zjištěn podíl nepřihlášených
v úrovni 18,5 %, což je stále znatelně méně, než bývá běžné pro oblasti zasažené typickou
suburbanizací (20-30 %) [12].

Závěr
Výzkum poukázal na některé opomíjené skutečnosti. Na vrub obce, bez uvažování
chyb minulosti, připadá podcenění jevu suburbanizace na svém vlastním území. Obecně se
přitom nejedná o neznámou situaci. Existuje mnoho praktických ponaučení a funkčních
metodik, jak zabránit negativním vlivům a profitovat z těch pozitivních.
Mezi podstatné závěry patří zjištění absence funkční pestrosti, která je omezena na
holou obytnou funkci. Obyvatelé zde nehledají bydlení, nýbrž místo pro život se vším, co
přináší. I za současné situace (rozsah cca 50 % celého projektu) se již nedokonalost
stávajícího prostoru v několika ohledech projevuje. Mělo by proto být eminentním zájmem i
developera, jakožto správce svých investic, aby se postaral o ekonomické naplnění svých
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záměrů. Nebezpečí snížení kvality života spojené se snížením tržní hodnoty nemovitostí
považujeme za reálné.
Obyvatelé lokality „Na Honech“ nevyužívají vysoký komunitní potenciál daný
vzdělanostní i ekonomickou strukturou, kterým by mohli pozitivně ovlivňovat budoucnost
města jako celku i této jeho části. Problémem však pravděpodobně zůstává otázka
subjektivního vnímání identity jako náležitosti k domovu, místu, které mám rád a kterému
chci pomoci.
Situaci lokality „Na Honech“ považujeme za problematickou, ale ne kritickou.
Funkční naplnění teoretických urbanistických idejí vyžaduje komunikaci všech aktérů, kterým
bez rozdílu hrozí postižení možným negativním vývojem. Synergickým postupem v rámci
otevřeného dialogu mohou na této situaci vydělat všichni, a to v podobě finančně profitující
lokality, nových uvědomělých občanů a kvalitního sociálního prostoru.
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při realizaci dotazníkového šetření domácností „Na Honech“. Bc. Kateřině Sloupenské
z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity děkujeme za konzultace k formulaci
dotazníku.

Seznam použité literatury
[1] Havel, V. (2007) To, co je důležité, nelze spočítat. Lidové noviny dne 24. 2. 2006.
In Šilhánová, V. a kol.: Suburbanizace – hrozba fungování malých měst. Civitas per
populi, Hradec Králové, 234 p.
[2] Ouředníček, M. (2002) Suburbanizace v kontextu urbanizačního procesu. In Sýkora, L.
(ed.): Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro
ekopolitiku, Praha, 39 p.
[3] Hynek, A., Hynek, N., Herber, V., Schrefel, Ch. (2007) Environmental Security
in Borderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region. Vinna, 17&4
Organisations-beratung, 81 p.
[4] Gold, J. R., Jenkins, A., Lee, R., Monk, J., Riley, J., Shepherd, I. D. H., Unwin, D. J.
(1991) Teaching Geography in Higher Education, Oxford, Blackwell, 262 p.
[5] Svozil B. (2009) Aplikace Trvale udržitelného rozvoje na Deblínsku – participace
veřejnosti [Rigorózní práce]. Geografický ústav MU, Brno, 80 p.
[6] Cloke, P., Crang, P., Goodwin, M. (eds.) (2005) Introducing human geographies. Hodder
Arnold, London, 653 p.
987

[7] Cloke, P., Cook, I., Crang, P., Goodwin, M., Painter, J., Philo, C. (2004) Practising Human
Geography, Sage Publications, London, 416 p.
[8] Trávníček J., Trojan, J. (2008) GeoScape, J. E. Purkyne Un., Ústí n. L. 3 (1), p. 73
[9] Denzin, N. (1989) The research act. Theoretical Introduction to Sociological Methods.
Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, London, 370 p.
[10] Hnilička P. (2005) Sídelní kaše. Otázky k suburbánní výstavbě rodinných domů. ERA,
Brno, 132 p.
[11] Cílek, V. a Baše (2005) Suburbanizace pražského okolí: dopady na sociální prostředí
a krajinu. Zpráva pro Hejtmanství Středočeského kraje, Praha, 44 p.
[12] Suburbanizace, Česká republika [Citované: 3. března 2010] Poslední aktualizace 18.
února 2010. <http://www.suburbanizace.cz/suburbanizace_brozura/6.pdf>

988

Analýza povodí Piarskeho vodohospodárskeho systému
Anna Ľubušká
Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava 4, annalubuska@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
V takzvanom „zlatom veku“ slovenského baníctva v polovici 18. storočia sa v oblasti
Banskej Štiavnice nachádzala najvyspelejšia banská technika na svete. Jej energetickú
základňu predstavoval jedinečný vodohospodársky systém, ktorý bol vo svojej dobe
najdômyselnejší a najprogresívnejší na svete.
Hneď na začiatok treba povedať, že hlavným existenčným problémom, s ktorým
zápasilo baníctvo na najproduktívnejšej banskej prevádzke na dobývanie striebra – závodu
Horná Bíberova štôlňa boli zatápajúce podzemné vody, ktoré bolo treba neustále odčerpávať.
Bohaté zásoby rudy bolo treba dobývať z čoraz väčších hĺbok, ku ktorým ešte neboli
vybudované odvodňovacie štôlne. Na čerpanie vody bolo treba v niektorých obdobiach
zapriahať do čerpacích gápľov až 800 párov koní, čo bolo veľmi drahé. Dokonca banská
komora (majitelia baní) vo Viedni uvažovala o zatvorení baní pre nerentabilitu spôsobenú

čerpaním

vody.

A práve

tu

treba

hľadať

základy

vybudovania

jedinečného

vodohospodárskeho systému na Piargu (dnešná obec Štiavnické Bane), považovaného v 18.
storočí za najdokonalejší na svete. Jeho jedinečnosť spočívala v zberných jarkoch, ktoré
podstatne zväčšili plochu povodia tajchov a tiež v prevádzaní zrážkovej vody z jedného
povodia do druhého, k čomu slúžila sústava vodných štôlní, ako i horské sedlá [1].
Cieľom môjho výskumu bolo doloženie najdôležitejších čŕt systému aj konkrétnymi
údajmi:
- určiť konkrétnu veľkosť povodí zberných jarkov jednotlivých tajchov a porovnať ju,
- určiť veľkosť povodia jarkov pirátiacich v povodí Hrona a porovnať ju s celkovou plochou
samotného povodia tajchov,
- konkretizovať množstvo vody zachytenej zbernými jarkami na základe novších
hydrologických údajov a porovnať ho s historickými údajmi,
- vyčísliť energiu vody, so zohľadnením rôznej nadmorskej výšky jednotlivých tajchov.
Údaje o povodiach štruktúrované podľa jednotlivých tajchov neboli doteraz
publikované, preto boli získané vlastným meraním.
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Materiál a metódy
Na zistenie veľkosti povodí zberných jarkov bola použitá podrobná prehľadná mapa
banskoštiavnického revíru [2] z roku 1883 s intervalom vrstevníc po 50m, ktorá okrem iného
zobrazuje i všetky v tej dobe funkčné jarky.
Plocha povodí bola určená polárnym mechanickým planimetrom

s presnosťou

odčítania 0,1cm². Plocha povodia samotných tajchov bola odmeraná na mape v mierke
1:10 000 [3]. Plocha povodia jarkov tajchu Sv. Pachomius bola zmeraná v mape 1:10 000 [3]
na základe údajov v mape [4]. Priebeh rozvodia Hrona a Ipľa je prevzatý z [5].

Výsledky a diskusia
Podľa mapy izolínií priemerných špecifických odtokov [6] sú odtokové pomery
sledovaného územia vo vrcholových častiach horských potokov 10 l/s/km². Tomu zodpovedá
315 576 m³/rok/km², čo je 316 mm zrážok/rok. Priemerné množstvo zrážok na tomto území je
909 mm ročne [7]. To znamená, že z povodia odtečie 34,8 % všetkej zrážkovej vody. A práve
toto množstvo bolo predmetom môjho výskumu. Väčšina vody zachytenej sústavou jarkov
pochádzala z výdatných jesenných dažďov a z topiacich sa snehov najmä pri náhlom odmäku.
Podľa skúseností baníkov boli zrážky na západnej (náveternej) strane hlavného hrebeňa
Štiavnických vrchov výdatnejšie, ako na východnej strane nad Vindšachtou a Piargom.
Výsledky merania plochy povodí sú prehľadne zhrnuté v nasledujúcej tabuľke(Tab. 1):

Tab. 1: Výsledky merania plôch povodí Piarskeho vodohospodárskeho systému

Tajch

Richňava
Sv. Pachomius
Veľká Vindšachta
Počúvadlo
Evička
Dolný sitniansky
jarok
∑

SV
Plocha
povodia
tajchu
bez
jarkov
0,71
0,3
0,75
0,49
0,38

S
Celková
plocha
S
S Ipľa
povodia Hrona
tajchu s
jarkami
km²
7,17
5,38
1,79
0,19
–
0,19
3,6
0,28
3,32
3,63
0,74
2,89
0,77
0,15
0,62

S/S
Piargu

S/SV

S
Hrona/S

%
44,7
1,2
22,5
22,7
4,8

10,2
0,6
4,7
7,4
2

%
75
0
7,7
20,4
22,6

–

0,65

–

0,65

4,1

–

0

2,62

16,01

6,55

9,46

100

6,1

40,9
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Úhrnná plocha povodí tajchov samotných (SV) je 2,62 km². Celková plocha povodí
tajchov aj so zbernými jarkami (S) je viac ako šesťnásobná (S/SV). Celková plocha povodia
tajchov a jarkov „pirátiacich“ v povodí Hrona viac ako 40%.
Richňavské tajchy, ktoré sú z celej Piarskej skupiny tajchov najvyššie situované, majú
vďaka zberným jarkom aj najväčšiu celkovú plochu povodia – 7,17 km², až 10-násobne
prevyšujúcu vlastnú plochu povodia. Zároveň až 75% plochy ich povodia sa nachádza
v povodí Hrona. Nasledujúce mapky (Obr. 1) zobrazujú pôvodné – vlastné (Obr. 1a) a tiež
jarkami umelo zväčšené (Obr. 1b) plochy povodí. Červenou čiarou je označená rozvodnica
povodí Ipľa a Hrona.

Obr. 1a: Prirodzené plochy povodí piarskych tajchov

Obr. 1b: Plochy povodí

piarskych tajchov po
vybudovaní systému zberných jarkov
a vodných štôlní

Na mieste je otázka, či nechýbala niekde voda odobraná z cudzích povodí. Z literatúry
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[8] sa dozvedáme o sťažnostiach hodrušských ťažiarov, ktorým Hodrušský a Špicberský jarok
odoberali značné množstvá vody. Podľa mojich meraní to bolo 849 tis. m³ vody ročne
z plochy 2,69 km². Práve na základe ich sťažností bol pod vedením S. Mikovíniho
vybudovaný Dolný hodrušský tajch ako za vodu odobratú do Richňavských tajchov.
Teraz porovnajme súčasné hydrologické údaje o priemernom špecifickom odtoku
(10 l/s/km²) s historickými údajmi. Do tajchu Počúvadlo s jeho vlastnými jarkami a s vodou
z Krížnej v priaznivých rokoch natieklo 2 mil. m³ vody ročne [9]. Meraním som zistila, že
plocha príslušných povodí je 5,497 km². Tomu zodpovedá priemerný špecifický odtok 11,53
l/s/km². Je to o niečo viac, ako predpokladaných 10 l/s/km². Avšak 15 % rozdiel možno
akceptovať, pretože sa v tomto prípade jednalo o roky bohaté na zrážky. Možno teda
konštatovať, že koľko vody z povodí jarkov by ináč bez úžitku odtieklo do dolín, toľko vody
sa podarilo jarkami doviesť do tajchov a akumulovať v nich.
Zaujímavá je otázka, akú energiu predstavovala voda akumulovaná v tajchoch. Čím
bol tajch situovaný vyššie a povodie jeho jarkov väčšie, tým bola potenciálna energia
akumulovanej vody väčšia. V Tabuľke 2 sú uvedené teoretické výkony vody jednotlivých
tajchov vztiahnuté na úroveň ústia známej Bíberovej štôlne (575 m n. m.). Kvôli názornosti
uvádzam teoretické výkony aj v HP (Horse Power = konská sila – stará jednotka výkonu,
1kW = ~1,36HP), ktorých cenu možno na základe historických údajov z roku 1764 [10]
vyčísliť: – za jeden pár koní aj s pohoničom sa za týždeň platilo 8 zlatých, 45 grajciarov, čo
bolo asi 1,69 kremnického dukáta. Celková ročná prevádzka 470 párov koní by stála 41 304
dukátov z rýdzeho zlata s celkovou hmotnosťou asi 143 kg.

Tab.2: Charakteristiky tajchov Piarskej vodohospodárskej sústavy

Tajch
Richnava
Sv. Pachomius
Veľká Vindšachta
Počúvadlo
Evička
Dolný sitniansky
jarok

7,17
0,19
3,6
3,63
0,77

71,7
1,9
36
36,3
7,7

Nadmorská
výška
výtoku (m
n. m.)
~710
~699
~673
~662
~652

0,65

6,5

~640

Povodi Priemerný
e (km²) odtok ( l/s)

Výška
výtoku voči
Bíberovej
štôlni (m)
135
124
98
87
77
65

Teoretick Teoretick
ý výkon
ý výkon
(kW)
(HP)
94,9
2,3
34,6
31
5,8

129,1
3,1
47,1
42,2
7,9

4,1

5,6

172,7
235
Pri štvorsmennej prevádzke ....... 940
koní
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Piarska vodohospodárska sústava poskytovala teoretický stály príkon ~173 kW, čo
ušetrilo prácu približne 940 koní v štvorsmennej prevádzke.

Záver
Na základe exaktných údajov o ploche povodí Piarskeho vodohospodárskeho systému
a hydrologických údajov možno konštatovať:
- zberné jarky zachytili viac ako tretinu všetkých zrážok,
- zbernými jarkami sa zväčšili vlastné povodia tajchov v priemere až šesťnásobne,
- až 40% vody v tajchoch jarky pirátili („kradli“) v povodí Hrona. Túto vodu priviedli buď
cez vodné štôlne, alebo boli využité horské sedlá,
- Piarsky vodohospodársky systém zabezpečoval stály príkon ~0,17MW, čím nahradil prácu
asi 470 párov koní. Tento výkon sa nám v súčasnosti môže zdať malý, veď predstavuje
výkon iba troch osobných automobilov, ale vo svojej dobe predstavoval špičkový, veľmi
hodnotný, ekologický, obnoviteľný a lacný zdroj energie. A ak sa nám aj tak zdá byť
energetický výkon Piarskej sústavy malý, nečudujme sa nepriaznivým vplyvom
skleníkového efektu a globálneho otepľovania, ktoré si svojím konaním sami privolávame.
Každá z piarskych nádrží mala svoje osobitné a významné postavenie v rámci
hospodárskeho systému a každá z nich predstavuje istý spôsob „víťazstva“ nad prírodou, kde

človek dokázal získať vodu aj odtiaľ, kde nebola a vďaka svojej húževnatosti a vytrvalosti
vybudoval na svoju dobu jedinečné dielo.
Uvedené údaje jednoducho a prehľadne číselne charakterizujú niektoré unikátne
vlastnosti tohto systému a v tejto podobe sú publikované po prvý krát.
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Úvod a formulácia cieľa
Dôležitou oblasťou v geoinformatike je problematika vizualizácie

a

distribúcie

geografickej informácie (GI). V súčasnosti je Internet jedným z najdôležitejších distribučných
médií a ponúka možnosť interakcie zo strany užívateľa. Cieľom príspevku je praktická
ukážka v podobe interaktívnej webovej aplikácie (stránka HTML) na modelovanie
digitálneho terénneho modelu (DTM) vo forme nepravidelnej trojuholníkovej siete (TIN) a
vizualizáciu statických aj dynamických geomorfometrických parametrov v axonometrickom
3D zobrazení v grafickom formáte SVG (Scalable Vector Graphics) s využitím skriptovacieho
jazyka JavaScript (JS).
Cieľ príspevku sa dotýka troch základných problematík: modelovaním georeliéfu vo
forme modelu TIN, sférickej astronómie a internetového programovania.

Materiál a metódy
Prvá problematika sa týka modelovania georeliéfu. Georeliéf možno definovať na
určitej rozlišovacej úrovni ako pevné, ale dynamické rozhranie medzi litosférou, resp.
pedosférou na jednej strane a atmosférou resp. hydrosférou na strane druhej. Z hľadiska jeho
priestorového priebehu uvažovaného vo zvolenej súradnicovej sústave (SS) má vlastnosti
plochy tvorenej množinou bodov na množine normál k referenčnej guľovej ploche. V istom

časovom úseku môžeme georeliéf považovať za nemennú, statickú priestorovú plochu. [1]
Na účel zobrazenia georeliéfu zavedieme karteziánsku pravotočivú SS 0, x, y, z a
v nej ho reprezentovať diskrétnym bodovým poľom nadmorských výšok DERF s n bodmi. Z
nich možno získať pomocou interpolačnej funkcie pravidelnú mriežku a zobraziť ho v
digitálnej podobe v rastrovom formáte. Bez využitia tejto funkcie možno bodové pole
triangulovať a zobraziť ho v podobe vektorového modelu TIN. S využitím vektorovej algebry
možno na tomto modeli počítať geomorfometrické parametre. Pre cieľ práce boli zvolené
statické parametre sklon georeliéfu γN a orientácia georeliéfu voči svetovým stranám AN a
dynamický parameter oslnenie georeliéfu δEXP.
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TIN je podľa [2] tvorená množinou navzájom susediacich trojuholníkov, ktorých
vrcholy ležia na bodoch množiny DERF. Každý trojuholník Trs s identifikátorom s je pritom
jednoznačne určený trojicou bodov {Aj(xj,yj,zj),Ak(xk,yk,zk),Al(xl,yl,zl)} z množiny n.
Pri vizualizácii modelu TIN v axonometrickom 3D zobrazení je nutné transformovať
pôvodné súradnice podľa vizualizačných parametrov na nové, ktoré budú zobrazené v
grafickom okne. Voliteľnými parametrami sú vertikálny uhol V, horizontálny uhol Hz a
koeficient navýšenia kVEF. Ďalšími parametrami sú konštanty popisujúce grafické okno a
model TIN: súradnice bodu rotácie xS a yS, najväčšia y-ová súradnica ymax a najmenšia z-ová
súradnica zmin. Transformačný vzťah možno schematicky zapísať:

TrS

, Hz , kVEF , xS , yS , ymax , z min
V

→ Tr'

[A]
S

Spomínané geomorfometrické parametre sú pri TIN platné pre celú plochu
r
trojuholníka. Počítajú sa z vektoru normály trojuholníka N s , ktorý dostaneme vektorovým
r
súčinom vektorov V jeho strán. Z praktického hľadiska sa normuje na jednotkový vektor:

r
r
r
V jk × V jl
N s = (nSx , nSy , nSz ) = r
r
V jk × V jl

[B]

Sklon γN predstavuje uhol, ktorý zviera rovina trojuholníka s horizontálnou rovinou
r
xy. Ten istý uhol zviera normála N s s vertikálnou osou z reprezentovanou jednotkovým
r
r
vektorom k . Orientácia AN je daná uhlom, ktorý zviera priemet normály N s do horizontálnej
r
roviny xy s osou x. Uhol oslnenia δEXP predstavuje uhol, ktorý zviera vektor Slnka S s
r
r
priesečnicou roviny trojuholníka s rovinou danou vektorom Slnka S a normálou N s danou
r
vektorom W . Matematický vzťah podľa [1, 2, 3] a po prevode na vektorový tvar je:

r

r

(

r r
 nSx 
 , δ EXP = arcsin N s ⋅ S

 nSy 

γ N = arccos N S ⋅ k , AN = arctan
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)

[C]

r
Vzťah medzi normálou N s a geomorfometrickými parametrami je znázornený na obr.1.

r

Obr. 1: Vzťah medzi normálovym vektorom N S a geomorfometrickými parametrami uhol
sklonu γN, uhol orientácie georeliéfu voči svetovým stranám AN a uhol oslnenia δEXP. (zdroj
obr.: [3], upravený autorom)

r
r
Kým normálu N s môžeme považovať za nemennú, vektor Slnka S je funkciou času a
priestoru. Uhol dopadajúceho slnečného lúča je konštantný len v určitom krátkom časovom
úseku na malom území, kde sa neprejavuje zakrivenie zemského povrchu. Rovnako aj uhol
oslnenia δEXP je pre tento okamih na danom území pre každý plošný element konštantný.
r
Na výpočet uhlu oslnenia δEXP treba poznať spomínaný vektor Slnka S , ktorý sa
dotýka problematiky sférickej astronómie. Možno ho podľa [4, 5] definovať pre naše potreby
v jednotkovej sférickej horizontálnej SS s referenčnou guľovou plochou predstavujúcou
nebeskú sféru. V nej je vektor daný azimutom A a výškou nad obzorom h. Jej počiatok možno
r
abstrahovať na celé modelové územie a teda na každý trojuholník (resp. jeho normálu N s ).
Pre získanie týchto parametrov je nutné vektor Slnka S definovať aj v ekvatoreálnej SS
prvého stupňa s počiatkom stotožniteľným s počiatkom horizontálnej SS. V nej je vektor daný
hodinovým uhlom t predstavujúcim čas a deklináciou δΘ predstavujúcou konštantu pre deň,
ktorej hodnoty sú za rok 2010, prebrané z [6].
Prevod súradníc možno uskutočniť ich transformáciou pomocou rotačnej matice
prostredníctvom vektorovej algebry v karteziánskej SS [5]. Do výpočtu vstupujú aj parametre
geografická šírka φ a geografická dĺžka λ. Vzťahy možno vyjadriť schematiky aj
matematicky:
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r
r
,λ
S = (s x , s y , s z ) = (t , δ Θ ) ϕ→
S = (s x , s y , s z ) = ( A, h )

[D]

sx = sin ϕ ⋅ cos δ Θ ⋅ cos t − cos ϕ ⋅ sin δ Θ = cos h ⋅ cos A

[E]

s y = cos δ Θ ⋅ sin t = cos h ⋅ sin A

[F]

s z = cos ϕ ⋅ cos δ Θ ⋅ cos t + sin ϕ ⋅ sin δ Θ = sin h

[G]

r
Zo vzťahov [E] – [G] sa už dajú jednoducho vyjadriť hľadané parametre vektoru Slnka S .
Vzťahy sú znázornené aj graficky na obr.2.

Obr. 2: Transformačné vzťahy medzi parametrami vektorov Slnka
upravený autorom)

r
S

(zdroj obr.: [4],

Výsledky a diskusia
Ako bolo uvedené v úvode, výsledkom je praktická ukážka v podobe interaktívnej
webovej aplikácie na vizualizáciu morfometrických parametrov georeliéfu, ktorá je dostupná
aj so zdrojovým kódom na URL adrese <https://web.natur.cuni.cz/~moraveka/svk2010/ >.
Aplikácia pozostáva zo štyroch typov dokumentov:
n) HTML – dokument popisujúci obsah stránky, ktorý pozostáva zo štyroch častí:
o) Obrázok digitálneho terénneho modelu s legendou a nastaveniami 3D náhľadu
p) Obrázok polohy Slnka na oblohe
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q) Informácie týkajúce sa vizualizácie
r) Dopytové formuláre týkajúce sa vizualizácie
s) SVG – dva grafické dokumenty popisujúce obsah obrázkov v jazyku XML:
t) Digitálny terénny model s legendou
u) Poloha Slnka na oblohe
v) PNG – dva doplňujúce grafické rastrové obrázky
w) JS – dokument obsahujúci všetky doteraz uvádzané vzťahy a iné algoritmy, riadiaci
správanie internetového prehliadača. Samotný skript pozostáva z piatich typov
funkcií:
x) hlavné funkcie – spúšťajú celý mechanizmus
y) modelačné funkcie – modelujú a vizualizujú georeliéf a jeho parametre
z) animačné funkcie – starajú sa o priebeh animácií oslnenia v čase
aa) pomocné funkcie – počítajú čiastkové parametre
bb) doplnkové funkcie
Aplikácia umožňuje vzorový DTM ľubovolne opticky rotovať v horizontálnom aj
vertikálnom smere ako aj meniť prevýšenie a vizualizovať na ňom dané parametre. Sklon a
orientáciu georeliéfu staticky v spojitej alebo diskrétnej škále hodnôt, taktiež je možný dopyt
na zobrazenie určitého rozsahu hodnôt. Pri oslnení sú možnosti väčšie. Okrem statickej
umožňuje aj dynamickú vizualizáciu, čiže animáciu. Opäť v spojitej a diskrétnej škále, s
dopytom na rozsah hodnôt, ale aj s dopytom na ľubovolné umiestnenie modelu na Zemi
prostredníctvom geografických súradníc. Z animácií sa dá vybrať medzi animáciou počas dňa
od východu po západ Slnka (poprípade od polnoci do polnoci) alebo počas roka na pravé
poludnie v ľubovolnom dátumovom rozpätí. Názorné ukážky výstupov sú na obr. 3 až 5.

Obr. 3: Ukážka oslnenia georeliéfu

999

Obr. 4: Ukážka polohy Slnka na oblohe

Obr. 5: Ukážka sklonu a orientácie georeliéfu
Záver
Cieľom príspevku bolo prezentovať využitie Internetu pri vizualizácií a distribúcií GI,
konkrétne sa jednalo o vizualizáciu morfometrických parametrov georeliéfu.
Aplikácia však poskytuje priestor na vylepšovanie a rozširovanie funkcionality pre
potreby lepšej kartografickej interpretácie, vyššej presnosti výpočtov oslnenia, ale aj
komplexnej analýzy DTM. Naskytuje sa tak možnosť pridania ďalších vizualizačných a
analytických funkcií, či zovšeobecnenia na ľubovolné vstupné bodové pole pridaním
triangulačného algoritmu.

Poďakovanie
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Pracujúci chudobní – fenomén zasahujúci štáty Európskej Únie, vrátane Slovenska
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Úvod a formulácia cieľa
V súčasnom období je veľmi dôležité venovať pozornosť problematike chudoby.
Chudoba v dnešnej dobe nezasahuje len sociálne kategórie výrazne hendikepované oproti
ostatným na trhu práce. Zasahuje i rodiny s ekonomicky aktívnymi, ale málo platenými
osobami. Ohrození novou chudobou nie sú len ľudia, ktorým sa nepodarilo adaptovať na nové
podmienky, ale aj osoby s nízkymi príjmami, tzv. pracujúci chudobní – “working poor“.
Výraz chudoba pracujúcich sa začal opakovane používať v minulých rokoch v Európe,
nielen z úst politikov a odborov, ale tiež vedcov a médií. Preto je dôležité sledovať chudobu
z hľadiska miery rizika, ktorá postihuje pracujúce osoby [1].
Na základe štatistických zisťovaní EU SILC sa budem snažiť v časovom vývoji určiť
podiel a priestorové rozmiestnenie pracujúcich, ktorí sa nachádzajú pod hranicou chudoby,
a to tak v štátoch Európskej Únie, ako aj v Slovenskej republike.

Zdroj dát a metódy
Dáta, ktoré použijem na stanovenie pracujúcich osôb, nachádzajúcich sa pod hranicou
chudoby budú zo štatistického zisťovania EU SILC (European Union Statistics on Income
and Living Conditions), ktoré je zdrojom prierezových aj longitudinálnych dát o hĺbke
a rozsahu chudoby.
Metóda, ktorú využijem bude analýza dát EU SILC (Slovensko) a EUROSTATU
(členské štáty Európskej Únie) s dôrazom na laekenské indikátory, zachytávajúce skupinu
pracujúcich chudobných, nachádzajúcich sa pod stanovenou hranicou chudoby 60 %
ekvivalentného disponibilného príjmu a hodnotenie ich priestorového rozmiestnenia
v rámci štátov Európskej Únie a samostatne v Slovenskej republiky.

Výsledky a diskusia
V súčasnosti je chudoba spojená najmä s trhom práce, chudobnými nie sú len
nezamestnaní, ale i rodiny s ekonomicky aktívnymi, ale málo platenými osobami.
Zamestnanie teda nie vždy chráni pred chudobou. Nízke mzdy v niektorých zamestnaniach
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a na niektorých pracovných miestach nezaručujú štandardné uspokojovanie potrieb ani
ekonomickú istotu. Chudoba plynúca z nízkych príjmov a založená na príjmových
diferenciáciách je tak klasickým príkladom chudoby [2].
V príspevku by som chcel poukázať na fenomén pracujúcich chudobných s dôrazom
na ich priestorové rozmiestnenie v rámci Európskej Únie.

Obr. 1: Miera rizika chudoby pracujúcich podľa veku a rodu v členských štátoch EÚ v roku
2008
Z mapy je zrejmé, že najväčší podiel pracujúcich osôb, nachádzajúcich sa v riziku
chudoby bolo v roku 2008 v Rumunsku (18 %). Vysoký podiel pracujúcich nachádzajúcich sa
v riziku chudoby je aj v juhoeurópskych členských štátoch EÚ – Grécko a Portugalsko, ktoré
1003

ešte dopĺňa Poľsko (12 – 14,9 %). O niečo nižší podiel pracujúcich osôb v riziku chudoby je
v juhoeurópskych štátoch Taliansko, Španielsko, vo Veľkej Británii, v pobaltských štátoch
Litva a Lotyšsko a prekvapujúco aj v Luxembursku (9 – 11,9 %). Podľa databázy Eurostatu je
pomerne nízky podiel pracujúcich osôb v riziku chudoby v štátoch Írsko, Švédsko,
Francúzsko, Nemecko, Estónsko, Rakúsko, Bulharsko, Cyprus a Slovensko (6 – 8,9 %). Vo
zvyšných ôsmich štátoch EÚ – Fínsko, Dánsko, Holandsko, Belgicko, Česká republika,
Maďarsko, Slovinsko a Malta sa nachádza najnižší podiel pracujúcich osôb pod hranicou
chudoby (3 – 5,9 %). Tieto výsledky približne odzrkadľujú ekonomickú vyspelosť členských
krajín EÚ, ale zároveň aj prinášajú pár prekvapivých faktov. Sledovaný indikátor prináša
prekvapenie v podobe pomerne vysokého podielu pracujúcich chudobných v Luxembursku (9
%), naopak relatívne malý podiel pracujúcich chudobných v sledovanom roku 2008 sa
nachádza v Bulharsku (7 %). Celkovo sa dá povedať a možno to vyčítať z mapy, že v danom
ukazovateli sú na tom lepšie členské štáty EÚ nachádzajúce sa v strednej, západnej a severnej
Európe oproti štátom ležiacim vo východnej a južnej Európe.
V ďalšej časti príspevku by som sa chcel venovať problematike pracujúcich
chudobných na Slovensku. Stále intenzívnejšie sa ukazuje súvislosť s postavením
jednotlivcov na trhu práce. Z hľadiska rizika chudoby sa dominantným faktorom stávalo
práve postavenie jednotlivých členov v produktívnom veku na trhu práce. Dôležitou
skutočnosťou, ktorá znižovala riziko chudoby, boli dva pracovné príjmy v rodine. Evidentná
je práve preto snaha udržať tzv. dvojpríjmový model rodiny. Ďalším faktorom zvyšujúcim
ohrozenie chudobou bola výška dosiahnutého vzdelania prednostu domácnosti. S nízkou
kvalifikáciou súvisí marginálne postavenie na trhu práce ako i vyššie riziko vylúčenia z trhu
práce. Údaje s posledného Mikrocenzu 2003 hovoria, že miera rizika chudoby je z hľadiska
statusu

ekonomickej

aktivity

na

Slovensku

najvyššia

u nezamestnaných

osôb.

Nezamestnanosť sa stala najdôležitejším faktorom súvisiacim s chudobou v podmienkach
Slovenska. V krajinách EÚ-15 dosahovala chudoba u nezamestnaných až 38% (z hľadiska
pohlavia to bolo 44% u mužov a 30% u žien). U zamestnaných osôb na Slovensku bola miera
rizika chudoby nižšia (14%), pričom ale EÚ-15 predstavovalo riziko chudoby u zamestnaných
len 6%. Potvrdila sa dôležitosť zamestnania z hľadiska vyhnutia sa chudobe, ale na druhej
strane zamestnanie nezaručilo ochranu pred chudobou. Aj preto sa stáva stále dôležitejšou
témou problém „pracujúcich chudobných“ (working poor) [3].
Jediná krajina, v ktorej oficiálne definujú pracujúcich chudobných a existuje tam
súčasne s tradičným výskumom sú Spojené štáty americké. Chudobné domácnosti sa v USA
sledujú a študujú od 60. rokov 20. storočia. Pracujúcich chudobných definujú ako osoby,
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ktoré sú oddané prinajmenšom pol roka úsiliu na trhu práce, stali sa zamestnanými alebo si
hľadali prácu počas tohto obdobia, ale stále žijú v chudobných rodinách [4].
Spomedzi amerických autorov sa problému chudobných pracujúcich venuje aj
Marlene Kim (1998), ktorý sa zamýšľa nad tým, či sú chudobní zamestnaní „leniví“, alebo
majú slabo ohodnotenú prácu. Na základe výskumu 57 000 domácností v roku 1993
pracujúcich chudobných definuje ako dospelých ľudí (18 a viac rokov), ktorí pracovali počas
celého uplynulého roku a boli chudobní [5].

Ďalej by som chcel upriamiť pozornosť na počty a podiely osôb nachádzajúcich sa
pod hranicami chudoby podľa statusu ekonomickej aktivity v časovom vývoji (3 po sebe
nasledujúce roky), v ktorých prebiehalo štatistické zisťovanie EU SILC (2005, 2006, 2007)
s dôrazom na pracujúcich, ktorí sa nachádzajú pod hranicou chudoby.

Tabuľka č. 1: Rozdelenie osôb pod hranicami chudoby podľa statusu ekonomickej aktivity
osoby na čele HD v roku 2004 v SR; zdroj: [6].
Hranica
chudoby

status ekonomickej aktivity
pracujúci
počet
osôb

40%
mediánu
50%
mediánu
60%
mediánu
70%
mediánu

Spolu

nezamestnaný

podiel
osôb

počet
osôb

podiel
osôb

iná neaktívna
osoba
podiel počet podiel
osôb
osôb
osôb

dôchodca
počet
osôb

148 809

4,23

70 508 21,77

22 670

1,53

18 386 30,92

246 364

7,00 115 353 35,62

59 192

4,00

25 703 43,23

423 397 12,02 142 861 44,11 121 102

8,18

30 232 50,84

630 201 17,90 172 563 53,28 245 031 16,56
3 521
1 480
483
323 865
015

32 598 54,82
59 459

Tabuľka č. 2: Rozdelenie osôb pod hranicami chudoby podľa statusu ekonomickej aktivity
osoby na čele HD v roku 2005 v SR; zdroj: [7].
Hranica
chudoby

status ekonomickej aktivity
pracujúci
počet
osôb

40%
mediánu
50%
mediánu

89 800
159 354

podiel
osôb
2,52

nezamestnaný
počet
osôb

podiel
osôb

iná neaktívna
osoba
podiel počet podiel
osôb osôb osôb

dôchodca
počet
osôb

78 743 31,02

33 071

2,21

4,47 110 500 43,53

78 842

5,27 13 161 23,46
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7 222 12,87

60%
mediánu
70%
mediánu
Spolu

325 341
541 486
3 565 557

9,12 139 109 54,80 141 704

9,47 20 695 36,88

15,19 164 341 64,73 260 490 17,42 26 762 47,70
1 495
253 871
618
56 108

Tabuľka č. 3: Rozdelenie osôb pod hranicami chudoby podľa statusu ekonomickej aktivity
osoby na čele HD v roku 2006 v SR; zdroj: [8].
Hranica
chudoby

status ekonomickej aktivity
pracujúci
počet
osôb

40%
mediánu
50%
mediánu
60%
mediánu
70%
mediánu

Spolu

60 710

podiel
osôb
1,71

nezamestnaný
počet
osôb

podiel
osôb

iná neaktívna
osoba
podiel počet podiel
osôb
osôb
osôb

dôchodca
počet
osôb

68 028 32,66

37 610

2,41

15 469 26,49

121 242

3,41 105 663 50,73

86 037

5,51

19 542 33,46

259 588

7,29 121 961 58,55 161 273 10,32

27 113 46,42

453 025 12,73 144 005 69,13 325 694 20,85
3 559
1 562
331
208 299
334

32 954 56,42
58 405

V uvedených tabuľkách je dôležitá hranica chudoby, ktorú predstavuje indikátor
peňažnej chudoby, definovaný ako hodnota 60% mediánu ekvivalentného disponibilného
príjmu. Preto je dôležitý fakt, že pod hodnoty 50% a 40% mediánu ekvivalentného
disponibilného príjmu sa dostane rádovo menej osôb ako pod oficiálnu hodnotu 60%.
Naopak, keby táto hranica bola ustanovená na hodnote 70% mediánu ekvivalentného
disponibilného príjmu, dostalo by sa poď ňu v sledovaných rokoch (2004, 2005, 2006)
približne o 5-6% viac osôb (samozrejme mám na mysli pracujúcich, ktorí sa dostali pod
hranicu chudoby). V reálnych číslach to vychádza tak, že v roku 2004 sa pod hranicu 60%
mediánu ekvivalentného disponibilného príjmu dostalo 12,02% (423 397) pracujúcich
z celkového počtu 3 521 483 osôb evidovaných ako pracujúci. Potešiteľne vyznieva fakt, že
v ďalších sledovaných rokoch klesol počet pracujúcich, ktorí sa nachádzali pod hranicou
chudoby na 9,12% (325 341) z celkového počtu 3 565 557 pracujúcich v roku 2005 a v roku
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2006 to bolo už iba 7,29% (259 588) z celkového počtu 3 559 331 pracujúcich osôb v danom
roku. Celkovo sa dá povedať, že v sledovaných rokoch klesal počet osôb, ktoré sa nachádzali
pod hranicou, ktorá stanovuje riziko chudoby, to znamená 60% mediánu ekvivalentného
disponibilného príjmu.

Záver
V dnešnej dobe je nevyhnutne potrebné venovať sa problematike chudoby. Súčasná
chudoba nezasahuje len sociálne kategórie výrazne hendikepované oproti ostatným na trhu
práce t.j. chorých, telesne a duševne hendikepovaných, nekvalifikovaných pracovníkov,
príslušníkov minorít, ženy, starých ľudí či dlhodobo nezamestnaných obyvateľov. Zasahuje
i rodiny s ekonomicky aktívnymi, ale málo platenými osobami. Tí sa síce uplatňujú na trhu
práce, ale v dôsledku nízkych príjmov, ktorými sa usilujú zabezpečiť seba i svoje rodiny
vytvárajú novú kategóriu tzv. pracujúcich chudobných – „working poor“.

Nízke mzdy

v niektorých zamestnaniach a na niektorých pracovných miestach nezaručujú štandardné
uspokojovanie potrieb ani ekonomickú istotu.
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a demogeografie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko,
ivica.paulovicova@gmail.com

Úvod a cieľ
V článku by som na príklade Národopisnej mapy Uher podľa Úradného lexikónu osád
z roku 1773 predviedla rekonštrukciu historického zdroja demografických dát. Cieľom je
zachovať všetky údaje obsiahnuté v zdroji dát aj s ich vzájomnými väzbami do čo možno
najoptimálnejšej štruktúry.

Zdroj a metódy
Historickým zdrojom, ako už bolo spomínané v úvode, je Národopisná mapa Uher
podľa Úradného lexikónu osád z roku 1773. Toto dielo sa skladá z mapovej (obr. 1a)
a podrobnej textovej časti (obr. 1b). Samotné údaje z Úradného lexikónu osád sú zachytené
v textovej časti v kapitole Zoznam osád (obr. 1b). V mapovej časti je zachytená len jazyková
štruktúra spolu s administratívnym členením a kategóriami osád. V zozname sa navyše
nachádzajú informácie o vierovyznaní a počte učiteľov [1].

Obr. 6 a) Mapová časť Národopisnej mapy Uher
b) Ukážka z textovej časti [1]
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Najskôr niekoľko základných pojmov z oblasti databázových systémov. Databáza
obsahuje tabuľky a relácie medzi nimi. Každý riadok tabuľky je jedným záznamom. Atribúty
sú v tabuľke reprezentované stĺpcami. Každý stĺpec má určený názov a typ. Mnou použité
typy sú: „num“ (číslo), „autonum“ (automaticky inkrementované číslo), „text“ (text), „memo“
(obsiahlejší text). Každej tabuľke možno určiť primárny kľúč, ktorý označuje jeden alebo
viacero stĺpcov, ktoré sú jednoznačným identifikátorom záznamu. Relácie (vzťahy) dávajú
možnosť prepájať údaje v tabuľkách a vytvoriť tak jeden kompaktný zdroj informácií.
Pri vytváraní prepojenia tabuliek sa jeden zo stĺpcov stáva cudzím kľúčom a odkazuje sa
na záznamy v niektorom z primárnych kľúčov [4], [6].

Čo sa týka tvorby databázy, postupovala som podľa metodiky EAR modelovania, t.j.
od analýzy rekonštruovaných dát a ich väzieb po samotnú tvorbu databázy a jej napĺňanie.
Pridŕžala som sa postupu na tvorbu dobrej databázy z viacerých titulov v použitej literatúre
[3], [2] a [4]. O dosiahnutie tretej normálnej formy som sa pokúsila pomocou jej opisu
v literatúre [5] a [4]. Postup tvorby databázy „zhora nadol“ [6]:
• identifikovanie relácií a tabuliek,
• identifikovanie atribútov tabuliek,
• návrh prepojenia tabuliek pomocou vloženia cudzích kľúčov,
• vlastná tvorba tabuliek v databázovom programe, t. j. súborov typu *.dbf
alebo *.mdb podľa výberu programu.
Databázu som vytvárala v databázovom programe Microsoft® Office Access 2003
od spoločnosti Microsoft Corporation. Ide o program určený na prácu s databázami, ktorý
obsahuje štandardný balík nástrojov na tvorbu a správu databáz.
Na prácu v prostredí GIS som využila produkt ESRI® ArcGIS DesktopTM 9.2.
od spoločnosti ESRI®.

Analýza a rekonštrukcia zdroja
Výsledkom analýzy vzťahov vstupných dát, t.j. zoznamu osád, je štruktúra na obr. 2,
ktorá zachytáva všetky údaje obsiahnuté v Zozname osád.
Podľa tejto schémy som následne vytvorila štruktúru databázy zobrazenú na obr. 3 tak
aby obsahovala všetky údaje a ich vzťahy.
Názvy tabuliek sú zvýraznené a nasledujú za slovom „tabuľka“. Pod názvom sa
v obdĺžniku nachádzajú stĺpce tabuľky, pre každý názov a za ním v zátvorke jeho typ. Ak má
stĺpec zvýraznený názov, ide o primárny kľúč tabuľky. Názvy stĺpcov napísané kurzívami,
indikujú, že sa jedná o cudzí kľúč. Na schéme sú relácie medzi tabuľkami zobrazené pomocou
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šípok. Vždy smerujú z tabuľky s cudzím kľúčom do tabuľky s primárnych kľúčom.

základné

lokalizácia/e

názov/y

jazyk/y

kategória

vierovyznanie/a

počet učiteľov

identifikátor

1-3
bulharský
český
chorvátsky
poľský
ruský
slovenský
slovinský
srbský
maďarský
nemecký
rumunský

stolica a okres
dištrikt

možné stavy

viacjazyčná
osada

variantný
názov

1-3

1-2

hraničná
poloha

1-4

odvodené

charakteristiky

osada

mesto
mestečko
dedina

evanjelické augsburského vyz.
nekatolícke
pravoslávne
gréckokatolícke unitárne
gréckokatolícke neunitárne
reformované
katolícke
protestantské
žiadne

0-4

Obr. 7 Štruktúra Zoznamu osád

Takto vytvorenú databázu som napĺňala údajmi zo Zoznamu osád. Tým som preniesla
z Národopisnej mapy Uher do digitálnej podoby všetky nepriestorové atribúty. Následne som
preniesla databázu do prostredia GIS, kde som ku dátam pridala aj polohu osád a hranice
administratívnych celkov.

Záver
Nerekonštruované historická dáta ponúkajú len málo možností využitia oproti
rekonštruovaným. Dáta v digitálnej podobe otvárajú používateľovi ďalšie možností využitia.
Ako príklad by som uviedla priestorovú analýzu dát, ktorých rekonštrukciu som opísala,
pomocou metódy joint count statistics bližšie rozobranej v článku [7].
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tabuľka Kraj
Kr_ID
(autonum)
Kr_Nazov (text)
Kr_Znacka (num)

tabuľka Stolica
St_Kr_ID
St_ID
St_Nazov
St_Znacka
St_Memo

(num)
(autonum)
(text)
(text)
(memo)

tabuľka Distrikt
Dis_ID
(autonum)
Dis_Nazov (text)
Dis_Znacka (text)
Dis_Memo (memo)

tabuľka Okres
Ok_St_ID
Ok_ID
Ok_Nazov
Ok_Znacka
Ok_Memo

(num)
(autonum)
(text)
(text)
(memo)

tabuľka
OO_Ok_ID
OO_Os_ID

tabuľka
(num)
(num)

OD_Dis_ID
OD_Os_ID

(num)
(num)

tabuľka Osada
tabuľka
Uc_Os_ID
Uc_Pocet

(num)
(num)

Os_ID
Os_Nazov
Os_Kat_ID
Os_Jaz_ID

(autonum)
(text)
(num)
(num)

tabuľka
VO_Os_ID
VO_Vier_ID

tabuľka
Kat_ID
(autonum)
Kat_Nazov
(text)
Kat_Skratka (text)

tabuľka Jazyk
(num)
(num)

tabuľka
Vier_ID
(autonum)
Vier_Nazov
(text)
Vier_Skratka (text)
Vier_Preklad (text)

Jaz_ID
Jaz_Nazov
Jaz_Skratka
Jaz_Slovanský

tabuľka
AJ_ID
(autonum)
AJ_Os_ID (num)
AJ_Jaz_ID (num)

JN_AN_ID
JN_AJ_ID

tabuľka
AN_ID
AN_Os_ID
AN_Nazov

(autonum)
(num)
(text)

Obr. 3: Štruktúra databázy
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tabuľka
(num)
(num)

(autonum)
(text)
(text)
(boolean)

Akademický marketing z pohledu GIS
Zbyněk Prokop
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra
geografie
Voroněžská 1329/13, 461 17 Liberec, Česká republika; prokop.z@volny.cz

Úvod a formulace cíle
Spojitost mezi slovy marketing a vysoká škola byla z valné většiny brána jako
nabízený studijní obor. V současné době se ovšem nabízí i další pohled. Aby mohla univerzita
prosperovat, otevírat každoročně desítky programů a oborů pro stovky až tisíce studentů a
také konkurovat svým rivalům, dalším univerzitám, musí znát své schopnosti, a možnosti.
Každý podnik, který má zájem uspět na jakémkoliv trhu, musí umět pojmenovat své
přednosti, odhalit slabé stránky a pracovat na jejich odstranění. Zároveň přináší nové metody,
postupy a produkty k uspokojení stále větší nebo naopak kvalitnější skupině zákazníků.
Vysoká škola je takovému podniku velice podobná, ačkoliv neprodukuje žádný hmotný artikl.
Jejími produkty jsou kvalitní studijní programy a obory, které reflektují moderní pokrok a
vývoj společnosti.
Tato problematika byla zkoumána v rámci diplomové práce pod názvem „Analýza dat
matriky Technické univerzity v Liberci metodami GIS“. Jedná se o marketingovou studii,
v odborné literatuře označena jako academic marketing [1].

Materiál a metody
Akademický marketing je definován jako překročení hranice mezi univerzitou a
marketingem, mezi činnostmi, napříč disciplínami, kulturou, a ve vztahu ke společnosti.
Poskytuje účelná měření, hypotézy a reflexi pro vedení školy a studenty [2]. Marble [3] jako
první použil geografické a demografické údaje k analýze market areas, tedy míst s vysokým
potenciálem pro nábor studentů. Tématu akademického marketingu se věnují v USA Ayad
[1], Christie [4], Croner [5], v Austrálii [2], případně i další v Číně, Singapuru, atd. V
Londýně společnost Marketability, Ltd. nabízí kurs akademické marketingu.
Metodami akademické marketingu jsou hlavně statistické výpočty a marketingové
metody (audit, analýza trhu) a SWOT analýza. S rozvojem GIS (Geografické informační
systémy) přichází nový rozměr vizualizace výsledků analýz. Jako vizualizační nástroj je
využit právě GIS, který přidává možnosti prostorových síťových analýz a tvorbu výstupů
formou tématických map.
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Počátkem práce na studii akademického marketingu je export dat z matriky, kdy
vznikne několik tabulek, které nemají žádný fyzický vztah. Pro úspěch jakékoliv práce s
těmito daty je třeba vytvořit databázi, tedy propojenou množinu všech tabulek. Spojujícím
prvkem jsou relace. Vznik relací doprovází řada standardů a integritních omezení, které
popisují Shepherd [6] a Písek [7]. Shepherd [6] se věnuje zároveň problematice výběru dat z
obsáhlých databází. Pro selekci dat využíván jazyky SQL (Structured Query Language), který
informace, obsažené v matrice, vybírá dle vypsaných kritérií a zároveň provádí sumarizaci, jeli požadována.
Tuček [9] odkrývá metody, které jsou součástí GIS. Dle Zajícové [10] a Glocové [11]
jsou vhodnými metodami síťové analýzy, které jsou běžně využívanými marketingovými
nástroji. Stejné metody využívají Christie [4] a Ayad [1], kteří zkoumají zdroje studentů pro
svou univerzitu v závislosti na dostupnosti do sídla univerzity. V programu ArcGIS tyto
funkce zajišťují nadstavby Network Analyst (vektorová data) a Spatial Analyst (rastrová
data).
Prostorová analýza je vytvářena v nadstavbě Spatial Analyst systému ArcGIS. Spatial
Analyst umožňuje vytvářet plnohodnotná rastrová data, provádět nad nimi dotazy a analýzy a
využívat i nových možností zobrazování těchto dat. Zahrnuje funkce jako je vytváření a
správa rastrových dat, konverze vektorových témat na grid, analýzy povrchu, tvorby zón
vzdáleností od prvků, určování blízkosti k prvkům, odvozování povrchu z hustoty prvků a
analýzy dostupnosti místa, modelování terénu (sklon, orientace, vytváření vrstevnic, stínování
svahů). Lze provádět lokální a zonální analýzy, překlasifikování rastrů a mnoho dalších
analýz.
Síťová analýza je tvořena v nadstavbě Network Analyst systému ArcGIS. Network
Analyst umožňuje řešit řadu problémů založených na geografických sítích, jako jsou uliční a
silniční sítě, říční síť, inženýrské sítě, produktovody a podobně. Úlohy zahrnují např. nalezení
nejefektivnějšího průjezdu městem, vyhledání nejbližšího bodu od události, nebo definování
servisních či prodejních oblastí na základě cestovního času. Umožňuje tedy především
nacházet optimální cesty mezi skupinou bodů, nacházet nejbližší zařízení od události a
provádět analýzy cestovního času.
Další metodou podle Tanga [2] je předpověď market areas, kde je vysoký potenciál v
počtu možných uchazečů o studium. Zde jsou zjištěná data interpolována. Tato analýza je
tvořena v nadstavbě Geostatistical Analyst systému ArcGIS. Geostatistical Analyst je určen
pro tvorbu spojitého povrchu z hodnot naměřených v rozptýlených bodech. Spolehlivě
odhaduje hodnoty povrchu použitím interpolace kriging. Průzkumné nástroje pro analýzu
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prostorových dat umožňují pochopit podstatu dat: jejich rozložení, globální a lokální
odchylky, globální trendy, úroveň prostorové autokorelace, odchylky mezi datovými sadami a
další.
Identifikovat potenciální zdroj uchazečů, resp. oblast našeho zájmu, je možné, pokud
se podaří nalézt výchozí charakteristiky studentů a jejich regionů, společných asociací a
přístupu. Data vztažená ke studentské dostupnosti jsou velice obsáhlá a obsahují veliké
množství různých proměnných. Pro najití správných propojení z dat, je nutné využít
prostorových technik získávání informací. Nejprve je třeba charakterizovat zapsané studenty
ve studiu pro uplynulý rok (příp. i za předešlé roky). K rozboru je možné využít statistická
data z matriky a SLDB (Sčítání lidu, domů a bytů - např. počet studentů, studované obory,
bydliště a SŠ (střední škola) studentů). Jako druhý krok se vybízí charakterizovat
administrativní jednotky, v rámci kterých je analýza prováděna (např. průměrný měsíční
výdělek rodiny, celkový počet studentů z regionu, vzdálenost od školy, atp.). Tento krok
následuje aplikace modelu, které zjistí velikost potenciálu oblasti. Pak už následuje
interpretace výsledků a jejich zavedení do praxe.
Model míry přitažlivosti je velice uznávanou a užívanou metodou marketingových
analýz, Ayad [1] je uvádí jako základní nástroj akademického marketingu. Tento obecný
model určuje pravděpodobnost zájmu zákazníka, který je umístěn uprostřed dvou zájmových
míst, rozhodnout se právě pro jedno konkrétní za jasných podmínek, nikoliv pro druhé na
základě náhody. Najít právě Index přitažlivosti je určen následující obecnou rovnicí:

Ii = Xi × Yi/Zi

[A]

Tento index je počítán vždy pro každý region (i). V základě se jedná o vztah dvou
proměnných Y a Z, mezi kterými je hledán vztah. Zpravidla je tento vztah doplněn další
proměnnou, která reflektuje důležitost dalších faktorů ovlivňujících váhu jednotlivých oblastí.
Základní vztah je zde hledán mezi počtem uchazečů (Y) a počtem obyvatel ve věku 15-19 let
(Z). Proměnná dále upravuje váhu jednotlivých regionů dle dalšího kritéria, zde je zohledněna
vzdálenost od zkoumané fakulty.

Výsledky a diskuse
V rámci práce vznikl soubor tematických map, které pomáhají reprezentovat výsledky
jednotlivých analýz, čímž byl splněn cíl práce vytvořit soubor grafických prezentací a jejich
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interpretací. Zároveň vyjadřují postavení FP TUL (Fakulta přírodovědně-humanitní a
pedagogický Technické univerzity v Liberci) a rozsah jejího vlivu. Lze tedy považovat tuto
diplomovou práci za jiný úhel pohledu na marketing fakulty. Může přinést nové náměty a
postupy pro nábor nových studentů ke studiu a zviditelnění trendů, jež se odráží v zájmu o
jednotlivé studijní programy a obory. Navrhuje možná využití položek databáze pro
prostorové analýzy v prostředí GIS.
Mezi jeden z výstupů práce patří výpočet spádových oblastí jednotlivých
pedagogických fakult v ČR (Obr. 1). Výpočet byl proveden na základě silniční sítě.

Obr. 1: Spádová oblast pedagogických fakult v ČR v roce 2009
Vzhledem ke značné citlivosti většiny dat, které se podařilo získat, není možné
všechny výstupy uveřejnit. Největším výsledkem provedené analýzy je vytvořený metodický
postup na její opakovanou aplikaci včetně detailních popisů jednotlivých funkcí.
Celá struktura poskytnutých dat byla propojena relačním modelem dat (Obr. 2), kdy
všechny tabulky byly propojeny relací 1:N. Existují dvě výjimky, které jsou propojeny relací
1:1 - relace spojující bydliště uchazečů o studium (tedy studijní část databáze) se skutečnou
lokalizovanou obcí (demografický část databáze) a propojení ID studentů mezi tabulkami
s informacemi o uchazečích (bydliště, SŠ, atd.) a s informacemi o výsledcích přijímacího

řízení (rok, forma, program, obor, atd.)
Základní otázkou je, zda lze pracovat s daty školní matriky pracovat efektivně.
Prozatím byla data matriky využívána jako podklad pro statistické výpočty, které jsou
součástí každé výroční zprávy, či zpráv reflektující činnost. Využití, které navrhuje tato práce,
je efektivnější, protože z databáze využije prostorové složky záznamů (adresa bydliště, adresa
absolvovaného nižšího stupně školy), čímž přináší nové možnosti prostorové vizualizace
výsledků.
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Obr. 2: Kompletní struktura zkoumané databáze
Pokud má být matriční databáze efektivně využita k prostorovým analýzám, je potřeba
překonat některá úskalí práce s geodatabází. Důležitým požadavkem je svědomité vedení a
údržba dat v matrice. Konkrétně se jedná o vedení záznamů, které jsou prostorově
lokalizovatelné, tedy přesnou adresu bydliště (nižšího stupně školy) uchazeče o studium
(tento klíč musí být vždy jedinečný). Je nutné využít jedinečných klíčů pro identifikaci
jednotlivých tabulek a propojení funkčními relacemi. S tím souvisí využití GIS. Tedy využití
nástroje, který je vhodný pro práci s prostorovými daty. Nejen že má implementovány
nástroje pro práci s databázemi, rovněž obsahuje metody pro analýzu těchto dat a jejich
vizualizaci. Je tedy vhodným prostředkem pro práci s daty matriky.
Analýzu akademického marketingu je možné aplikovat na kterýkoliv stupeň školy.
Všechny školy jsou ekonomické subjekty, poskytující produkty, a mají zájem o žáky a
studenty, jejich zákazníky. Každá škola musí vést svou matriku, čímž je dána možnost jí
využít pro prostorovou vizualizaci, která může pomoci přípravě marketingu školy.

Závěr
V matrice je uložena velká spousta informací, je jen potřeba pojmenovat, jaký výběr
bude pro práci uchopitelný a vypovídající. Tato data byla většinou využívána jako statistický
soubor, nikoliv však jako nástroj pomoci při náboru nových studentů. Po vyřešení všech
problému se spojením s prostorovými daty lze tvořit plnohodnotné analýzy za pomoci
nástrojů GIS. Na základě tohoto tvrzení je splněn dílčí cíl, potvrzující, že jsou data v matrice
skutečně využitelná pro prostorové analýzy a obsahují tedy prostorové údaje. V této práci jsou
uvedeny mnohé poznatky, které vznikly během jednotlivých fází výzkumu, a které
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napomohou k dalšímu využití celé práce při ekvivalentních analýzách v budoucnu, což
splňuje dílčí cíl o nalezení metodického postupu pro opakované využití.
Zvolené softwarové prostředky jsou plně vyhovující pro tvorbu všech aspektů
aplikovaných analýz, avšak při tvorbě složitějších, či detailnějších, výpočtů je potřeba zvážit
užité hardwarové prostředky.
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Hydrologická charakteristika toku Tople v súvislosti s možnými klimatickými zmenami
Mária Tarnovská
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie
a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava; majka.tarny@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Voda je najvzácnejší prírodný zdroj a je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.
V rôznych formách vytvára podmienky pre život organizmov, čím ovplyvňuje existenciu
ekosystémov, ktoré sú súčasťou krajiny. Pre správne hospodárenie s vodnými zdrojmi ako aj
pre ich ochranu je dôležité poznať ich priestorové a časové rozdelenie. Časové rady prvkov
umožňujú porovnanie výdatnosti vodných zdrojov a sledovanie trendov ich vývoja. [1]
Hlavným z cieľov v tomto príspevku je zhodnotenie vybraných hydrologických
charakteristík aplikovaných na povodie Tople v stanici Hanušovce nad Topľou.

Materiál a metódy
1. Charakteristika povodia
Topľa pramení pod Minčolom v pohorí Čergov, v nadmorskej výške približne 1050 m
n. m. Plocha celého povodia predstavuje 1506 km2, dĺžka toku 129,8 km.[2] Významné

ľavostranné prítoky sú Sveržovka, niekde sa uvádza aj názov Kamenec (ústi pri Tarnove),
Kamenec (ústi pri Bardejove), Cernina, Radomka a Čičava, z pravostranných prítokov to sú
Solotvinec, Šibská voda, Černošina, Lomnica a Olšava.[3] Má dažďovo-snehový režim
odtoku. Z geologickej stránky povodie Tople tvorí z väčšej časti flyš vonkajších Karpát,
plošne obmedzenú časť na juhu zaberá bradlové pásmo, centrálnokarpatský paleogén
a neogén vnútorných Karpát. Tektonický vývoj územia je značne komplikovaný. Nedostatok
neogénnych sedimentov vo flyšovom pásme nedovoľuje identifikovať mladšie tektonické
fázy ani ich tektonické účinky. [2] Topľa preteká cez Ondavskú vrchovinu, Beskydské
predhorie, Východoslovenskú pahorkatinu a Východoslovenskú rovinu. Územie má
všeobecný mierny sklon na juh až juhovýchod. Najvyššie polohy dosahuje v SZ časti, kde
dosahuje maximum na Minčole (1157 m n.m). Najnižšie položeným miestom je riečna niva
Tople pri Hanušovciach nad Topľou, kde výška povrchu je 160 m n. m. [4]
Hydrologické pomery rieky Topľa sme analyzovali na základe jej prietokov, a to
priemerných mesačných a ročných v období rokov 1951 až 2000. Sledované obdobie sme
rozdelili ne dve porovnávané obdobia, a to obdobie rokov 1951 až 1980, druhé obdobie od
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roku 1981 do roku 2000. Na základe rozdielov v sledovaných obdobiach sme sa pokúsili
zhodnotiť či za dané obdobie došlo k prípadným klimatickým zmenám. Najprv som
porovnávala sled priemerných ročných prietokov za celé sledované obdobie. Následne som
hodnotila priemerný mesačný prietok, a to v troch obdobiach, za celé pozorované obdobie
1951-2000 a za dve čiastkové obdobia, prvé tridsaťročné a druhé dvadsať ročné obdobie.
Spracovávané hodnoty boli získané zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Výsledky a diskusia
Priemerný ročný prietok za obdobie rokov 1951 až 2000 na rieke Topľa v stanici
Hanušovce nad Topľou bol 8,3 (m3.s-1)
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Graf 1: Priemerné ročné prietoky na Topli v stanici Hanušovce nad Topľou za obdobie 19512000
(zdroj: SHMU)
Na grafe 1 pozorujeme priebeh priemerných ročných prietokov (Qr) v rokoch 19512000. Graf pretína aj hodnota dlhodobého priemeru (Qa) v danej stanici. Sledujeme ako sa
menil vývoj priemerného prietoku v priebehu päťdesiatročného obdobia. Môžeme pozorovať
niekoľko období, keď je hodnota prietoku pod, respektíve nad dlhodobým priemerom.
Obdobia, keď Qr dosahuje priemerne nižšie hodnoty ako Qa sledovanom časovom rade sú dve.
Prvým bolo obdobie medzi rokmi 1956 až 1965, a druhým obdobie od roku 1990 až po
posledný sledovaný rok 2000. Obe obdobia boli z hľadiska svojho trvania približne rovnaké,
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nasledovali za sebou s takmer 25 ročným odstupom.
Opačný prípad, keď hodnota Qa bola výrazne nižšia ako hodnota Qr v dlhšom časovom
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Graf 2: Priemerné mesačné prietoky Tople v stanici Hanušovce nad Topľou
(zdroj: SHMU)
Na grafe 2 máme priemerné mesačné prietoky za oba čiastkové časové úseky, a aj
priemerné hodnoty za celé sledované obdobie. Pozorujeme, že obdobie najvyššej vodnatosti je
v mesiacoch marec a apríl, naopak najnižšiu vodnatosť má mesiac september. Tento jav nám
dokazuje, že rieka Topľa patrí k tokom, ktoré majú dažďovo-snehový režim odtoku.
Pri porovnávaní jednotlivých hodnôt v prietokoch za mesiace hydrologického roku,
sledujeme, že prvé čiastkové obdobie 1951-1980 má priemerne vyššiu vodnatosť za
jednotlivé mesiace ako druhé sledované obdobie 1981-2000. To znamená, že druhé obdobie
má za jednotlivé mesiace priemerne nižšiu vodnatosť, ako prvé, čo môže byť spôsobené
radom rôznych zmien. Jediný mesiac, keď priemerná vodnatosť v druhom období je vyššia
ako v prvom je mesiac jún, čo je spôsobené periodicky častejším výskytom zvýšených
prietokov (približne každé tri roky, hodnota Qm nad 10 m3.s-1).
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Záver
Klimatický a hydrologický systém je veľmi zložitý, jeho základné zložky sú vzájomne
prepojené mnohými fyzikálnymi, ale aj chemickými procesmi. [5]
Hoci došlo na rieke Topľa k niekoľkým zmenám v režime odtoku, nie je možné
jednoznačne povedať, že tieto zmeny úzko súvisia s klimatickými zmenami. V posledných
dvoch desaťročiach sa vyskytli v povodí Tople viaceré povodňové situácie, ktoré zohrali
nemalú úlohu pri priebehu prietokov v čase, a to priamo aj nepriamo. Pri nepriamom zásahu
ide o zmenu koryta, vytváranie rôznych protipovodňových opatrení a pod., ktoré majú vplyv
na výsledný stav prietoku.
Rovnako sledované obdobie je pomerne krátke na to, aby sa jednoznačne dali určiť
klimatické zmeny, a rovnako ani sledované hydrologické charakteristiky nie sú dostatočné na
zistenie týchto zmien. Ich analýzou som však dospela k záveru, že na rieke Topľa došlo
k zmene odtokových pomerov, ale na určenie činiteľa je táto analýza veľmi nedostačujúca.
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Vybrané faktory hodnotenia potenciálu suburbanizácie na príklade obcí vo funkčnom
mestskom regióne Bratislava
Vladimír Tóth
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny, Mlynská Dolina B1, 842 15 Bratislava, Slovensko
e-mail: vladto@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Suburbanizácia predstavuje jednu zo štyroch fáz vývoja urbánneho priestoru, ktorej sa
venuje veľké množstvo autorov. Priamoúmerne s počtom autorov stúpa aj množstvo definícií,
ktoré sa jej týkajú a ktoré sú v tej či onej miere vzájomne odlišné. Z geografického aspektu
môžeme suburbanizáciu chápať ako

proces, pri ktorom dochádza k zvyšovaniu miery

urbanizácie areálov ležiacich v prímestskej zóne a ktoré sú v iniciálnej fáze priestorovo
odlúčené od kompaktného (urbanizovaného) mesta [1], poprípade ako rozumný rast mesta
priestorovým rozpínaním do okolitej vidieckej a prírodnej krajiny [2]. Zo sociologického
hľadiska ide o difúziu mestského života (ľudia, služby, priemysel) z centra mesta na jeho
perifériu, pričom sa poukazuje na rozdiely medzi pôvodným obyvateľstvom a obyvateľstvom,
ktoré sa zúčastnilo suburbanizácie [3]. Z kvantitatívneho, resp. demografického hľadiska ide
o fázu urbanizačného procesu, pri ktorom stagnuje, resp. poklesáva počet obyvateľov jadrovej

časti mesta, prípadne jeho centra, zatiaľ čo nárast počtu obyvateľov sa najväčšou mierou
koncentruje v obciach v tesnom okolí mesta [4]. Vybrané uvedené definície teda môžu slúžiť
aj ako operačné definície za účelom identifikácie suburbanizácie vo vybranom regióne.
Z predikčného hľadiska je však niekedy potrebné načrtnúť

predpokladaný, resp.

očakávaný vývoj suburbanizačného procesu v budúcnosti, pri ktorom identifikácia súčasného
stavu suburbanizácie nestačí – potrebujeme skúmať potenciál suburbanizácie. Potenciálne
obce sa pritom môžu nachádzať mimo dnešného dosahu suburbanizácie a nemusia spĺňať
všetky vlastnosti, ktoré sú opísané v definíciách tohto procesu.
Na základe uvedeného je potrebné skúmať suburbanizáciu z hľadiska rozhodovacích
procesov v priestore a faktorov, ktoré môžu ovplyvniť voľbu potenciálnych účastníkov
suburbanizácie pri komparácii cieľových obcí.
Z uvedeného vyplýva aj cieľ tejto práce, ktorým je demonštrácia jednej z možných
metód hodnotenia potenciálu suburbanizácie v určitom regióne na základe vybraných
faktorov.
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Vymedzenie územia
Vymedzenie územia je pre potreby skúmania potenciálu suburbanizácie náročný
proces, pretože nás núti preniesť sa za hranice dnešného suburbánneho priestoru a zahrnúť do
výskumu aj obce, ktoré dnes možno sotva považovať za také, v ktorých prebieha
suburbanizácia. Azda najefektívnejšie a najjednoduchšie kritérium vymedzenia tohto priestoru
je využitie štatistických údajov odchádzky za zamestnaním. Nevýhodou tohto kritéria je však
príliš veľká neaktuálnosť, vzhľadom na fakt, že sa zisťuje raz za dekádu (naposledy v 2001).
Z tohto dôvodu je potrebné siahnuť po geograficky korektnom členení územia, za ktoré
môžeme považovať funkčné mestské regióny [6], ktoré, na rozdiel od administratívneho

členenia, rešpektujú interakcie medzi mestom – regionálnym centrom a zázemím a zároveň sú
uznávané geografickou spoločnosťou. V mojom prípade som sa teda zameral na skúmanie
potenciálu suburbanizácie na príklade obcí funkčného mestského regiónu (fmr) Bratislava
vynímajúc samotné územie Bratislavy.

Metódy
Základom celej práce bolo vyčlenenie vybraných faktorov – atribútov obcí, ktoré
ovplyvňujú rozhodovacie procesy potenciálnych účastníkov suburbanizácie pri selekcii
cieľovej obce.
Pri identifikácií týchto atribútov som vychádzal z hypotézy, že rozhodovacie procesy
sú primárne podmienené ekonomickým zmýšľaním účastníkov a síce snahou o minimalizáciu
nákladov. Náklady vstupujú do rozhodovacieho procesu najmä v podobe dopravných
nákladov, ktoré priamoúmerne stúpajú so vzdialenosťou a časom stráveným cestovaním
a v podobe nákladov na bývanie, ktoré sú primárne ovplyvnené cenou stavebného pozemku.
Na základe uvedenej hypotézy som vyčlenil nasledujúce atribúty obcí:
• Cestná vzdialenosť vstupuje do rozhodovacích procesov v podobe dopravných
nákladov, ktoré sú jej priamoúmerné. Čím väčšia vzdialenosť dochádzky do
zamestnania, za vzdelaním, nákupmi, službami, či zábavou, tým väčšie dopravné
náklady. V zmysle znižovania nákladov je v záujme každého potenciálneho účastníka
suburbanizácie minimalizovať dopravné náklady vyvolané cestovaním. Atraktívne sú
teda tie obce, ktoré sú bližšie k jadrovému mestu.
• Cena stavebného pozemku ako katalyzátor celého procesu suburbanizácie. Hlavným

činiteľom je diferenciácia nákladov na bývanie v jadrovom meste a v jeho zázemí
[6,7] , pričom možno vychádzať z predpokladu, že čím vyššia diferenciácia (t.j. čím
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nižšia cena stavebného pozemku, z ktorej sa odvíjajú aj ostatné náklady na bývanie),
tým je obec z hľadiska suburbanizácie atraktívnejšia.
• Stav dopravných kongescií, ako bariéra interakcie medzi jadrovým mestom
a zázemím. Pomocou navigačných zariadení a programov som na základe časovo
najrýchlejšieho cestného spojenia (vynímajúc diaľnice a rýchlostné komunikácie)
medzi jadrovým mestom a obcou, rešpektujúceho maximálne povolené rýchlosti
a nezohľadňujúceho dopravné kongescie, pridelil každej obci vstupnú komunikáciu do
jadrového mesta. Keďže viacero susedných obcí zdieľalo jednu komunikáciu, vznikli
mi v rámci funkčného mestského regiónu dopravné subregióny (sektory), pričom
každý z nich sa odlišoval mierou časovej straty v dopravných kongesciách
spôsobených rannou špičkou. Hodnoty som získal opakovaným meraním a následným
spriemerovaním. Matematicky ide o rozdiel reálneho (empiricky zisteného) časového
trvania cesty a ideálneho (teoretického) trvania cesty (na základe maximálnych
povolených rýchlostí a vzdialenosti). Dopravné kongescie spôsobujú navýšenie
dopravných nákladov (striedanie akcelerácie a brzdenia zvyšuje spotrebu paliva), ako
aj iné propulzívne dopady, ako napríklad meškanie do zamestnania, stres, či samotný
fakt zbytočného trávenia času v dopravných kongesciách.
• Infraštruktúrna vybavenosť priamo ovplyvňuje náklady na bývanie v podobe
existencie inžinierskych sietí v obci (vodovod, plynovod, kanalizácia či káblová
televízia). To však nezvyšuje atraktivitu (potenciál) obce len z hľadiska znižovania
nákladov, ale aj z hľadiska zvyšovania komfortu bývania.
• Služobná vybavenosť predstavuje niekoľko vybraných variabilných atribútov, ktoré
môžu ovplyvniť selekciu cieľovej obce z hľadiska suburbanizácie. Možno sem zaradiť
napríklad existenciu materskej škôlky, základnej školy, ambulancie detského lekára,
obvodného lekára, lekárne a potravín. Treba však poukázať na fakt, že existencia
väčšiny týchto subjektov je podmienená dopytom, preto im z hľadiska potenciálu
suburbanizácie treba prideliť najmenšiu váhu.
Na základe získaných údajov som pre mnou vybraný funkčný mestský región
Bratislava vytvoril parciálne mapové výstupy, pomocou ktorých som metódou nakladania
máp vytvoril syntetickú mapu potenciálu obcí z aspektu suburbanizácie. Pre syntézu bola
potrebná kvantifikácia a normalizácia získaných dát, ako aj pridelenie štandardizovaného
(obráteného ) poradia Wj jednotlivým atribútom, na základe ktorého som vypočítal ich váhu
Wjn.
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[A]

Tab. 1: Váha jednotlivých atribútov hodnotenia potenciálu suburbanizácie.
Atribút
Cestná vzdialenosť
Cena stavebného pozemku
Úroveň dopravných kongescií
Infraštruktúrna vybavenosť
Služobná vybavenosť
Spolu

xj
1
2
3
4
5
-

Wj
5
4
3
2
1
15

Wjn
0,33
0,27
0,20
0,13
0,07
1

Získané hodnoty (hj) nepriamoúmerných atribútov (t.j. čím nižšia hodnota, tým vyšší
potenciál) pre i-tú obec som normalizoval maximom na základe nasledujúceho vzorca
.

[B]

Prvky (hjl) atribútov vybavenosti (vodovod, plynovod, lekáreň a pod.) i-tej obce som
bodoval hodnotami 1 v prípade, že v obci existujú a 0 v prípade, že nie. Súčet existujúcich
prvkov som normalizoval súčtom všetkých prvkov atribútov vybavenosti
.

[C]

Celkový potenciál i-tej obce z hľadiska suburbanizácie (ki) potom predstavuje súčet
normalizovaných hodnôt jednotlivých atribútov prevedený na percentá
[D]

Výsledky a diskusia
Uvedenú metodiku som aplikoval pri výskume obcí vo funkčnom mestskom regióne
Bratislava [5]. Za vyvrcholenie práce možno považovať mapu Hodnotenie potenciálu
suburbanizácie v obciach fmr Bratislava (obr.1 časť F), ktorá pomocou kartogramov
znázorňuje potenciál suburbanizácie v obciach vyčleneného regiónu. Pozitívne sa z hľadiska
potenciálu suburbanizácie javia najmä obce malackého okresu. Pri štúdiu parciálnych
analytických máp si možno všimnúť, že atraktivita tkvie najmä v nízkych cenách stavebných
pozemkov [8] umocnená takmer bezproblémovým vstupom do jadrového mesta – Bratislavy
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(cestou I/2). Potenciálne obce sa tiež nachádzajú na rozhraní okresov Dunajská Streda,
Galanta a Senec. Tieto obce sa vyznačujú nielen extrémne nízkymi cenami [8] stavebných
pozemkov, ale aj malou vzdialenosťou od Bratislavy. Podobne ako v prípade obcí okresu
Malacky, aj tu možno ťažiť z relatívne bezproblémového vstupu do Bratislavy po ceste
II/572. Dočasnou nevýhodou môže byť nízka (v niektorých prípadoch až extrémne nízka)
vybavenosť obcí [9].

Obr. 1: Mapové výstupy z výskumu – A) Hodnotenie cien stavebných pozemkov v obciach
fmr Bratislava; B) Hodnotenie cestnej vzdialenosti v obciach fmr Bratislava; C) Dopravné
sektory vo fmr Bratislava; D) Infraštruktúrna vybavenosť obcí vo fmr Bratislava; E)
Vybavenosť službami v obciach vo fmr Bratislava; F) Celkové hodnotenie potenciálu
suburbanizácie v obciach fmr Bratislava (pozn. tmavšia farba kartogramov znázorňuje vždy
atraktívnejšie obce).
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Prekvapivo nižší potenciál majú obce okresu Pezinok, či dokonca Senec, ktorý
predstavuje okres s najväčším migračným prírastkom na Slovensku [10]. V súčasnosti tu
možno identifikovať najintenzívnejšie prejavy suburbanizácie v republike, čo však zároveň
generuje rast cien pozemkov a zvyšuje lukrativitu územia. Môžeme predpokladať, že
zvyšovanie cien stavebných pozemkov je zároveň prejavom akejsi saturácie suburbanizáciou
(t.j., že tu proces suburbanizácie dosiahol svoj vrchol).
Nízky potenciál z hľadiska suburbanizácie majú obce juhovýchodne od Bratislavy, čo
je dôsledok vysokých cien stavebných pozemkov [8] (pravdepodobne

prejav nasýtenia)

umocnený problematickou dostupnosťou do Bratislavy najmä z dôvodu rozsiahlych
dopravných kongescií (cesta I/63).

Záver
Uvedená práca, ako aj metódy v nej použité, môže byť jednoduchým príkladom, ako
hodnotiť potenciál suburbanizácie v obciach aj v okolí iných miest. Metodiku môžu oceniť
najmä subjekty územného plánovania, investori, či potenciálni účastníci suburbanizácie, ktorí
premýšľajú nad svojim domovom v zázemí mesta. Verím, že bude prínosom.
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Vývoj urbanizácie na Slovensku a jej priestorová diferencovanosť
Lucia Burdová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie
a demogeografie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika,
burdova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Rok 1989 bol rokom veľkých politických i ekonomických zmien, vďaka čomu máme
možnosť sledovať a porovnávať aj tendencie vo vývoji procesu urbanizácie pred týmto rokom
a po ňom.
Cieľom práce je zhodnotenie vývoja urbanizácie Slovenska v sledovanom období
1950 – 2001 (2008) na úrovni územno-správnych jednotiek NUTS 2 (Združené kraje),
porovnanie medzi sebou navzájom, ale aj vývoj v rozličných obdobiach.
Práve obdobie od konca druhej svetovej vojny po 80-te roky 20. storočia bol proces
urbanizácie z kvantitatívneho hľadiska najintenzívnejší, na čo vplývali viaceré faktory, hlavne
industrializácia krajiny. Po roku 1989 dochádza k utlmeniu tohto procesu a zmenách
predovšetkým kvalitatívneho charakteru.

Materiál a metódy
Základná práca pozostávala z dvoch hlavných častí:
1. získania a spracovania štatistických údajov - zdrojom štatistických údajov boli
štatistické lexikóny [1], [2], [3], [4];
2. štúdia odbornej literatúry – hlavne [5] a [6].
Vo svojej práci autori zachytávajú vývoj urbanizácie z kvantitatívneho hľadiska
a venujú sa vymedzeniu miest.
Získané štatistické dáta boli spracované do tabuliek a grafov, pri čom boli použité
jednoduché matematicko-štatistické metódy. Následne boli získané výsledky analyzované.
Pri sledovaní vývoja podielu mestského obyvateľstva v minulosti spôsobuje problémy
nejednoznačné odlíšenie mestských sídel od vidieckych. Kritéria, na základe ktorých sa
vymedzovali mestské sídla, boli v niektorých rokoch sčítaní odlišné. Problematickým bol
práve rok 1950, kedy neboli presne určené mestské sídla ako v nasledujúcich rokoch sčítania.
Z tohto dôvodu sme použili na vymedzenie miest v tomto roku historické kritérium. Počet
historických miest v tomto roku bol 44 [1].
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V prácach [5] a [6] autori považujú za mestá obce, ktoré k príslušnému roku sčítania
mali viac ako 5 000 obyvateľov. Počet obcí, ktoré takto považovali za mestá bol v roku 1950
až 65 [5].

Výsledky a diskusia
Vývoj stupňa urbanizácie sme sledovali pomocou jednoduchého ukazovateľa, %
podielu mestského obyvateľstva. Sledovali sme jeho priestorovú diferencovanosť na úrovni
územno-správnych jednotiek NUTS 2 a to v rokoch 1950 – 2001.

Tab. 1: Počet obyvateľov Slovenska v rokoch 1950, 1970, 1980, 1991, 2001 v územnej
štruktúre roku 2001; zdroj: [4].
NUTS 2
Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Z toho:
Trnavský kraj
Trenčiansky kraj
Nitriansky kraj
Stredné Slovensko
Z toho:
Žilinský kraj
Banskobystrický kraj
Východné Slovensko
Z toho:
Prešovský kraj
Košický kraj
Slovensko

1950
1970
1980
1991
2001
336 222
459 975
543 800
606 351
599 015
1 320 012 1 679 965 1 804 038 1 859 413 1 870 007

389 756
485 316
526 906
541 992
551 003
374 124
515 916
568 498
600 575
605 582
556 132
678 733
708 634
716 846
713 422
902 851 1 169 321 1 266 119 1 328 112 1 354 453
414 933
570 624
629 927
668 771
692 332
487 918
598 697
636 192
659 341
662 121
883 231 1 228 029 1 377 211 1 480 459 1 555 980
441 431
605 772
678 386
739 264
789 968
441 800
622 257
698 825
741 195
766 012
3 442 316 4 537 290 4 991 168 5 274 335 5 379 455

Z tabuľky 1 a 2 a grafu 1 môžeme jednoznačne poukázať na to, že vývoj sledovaného
ukazovateľa bol vo všetkých štyroch sledovaných jednotkách veľmi podobný. Nárast podielu
mestského obyvateľstva je zjavný až do roku 1991, po tomto roku sledujeme prevažne jeho
stagnáciu. U dvoch NUTS 2 zaznamenávame až pokles, a to v Bratislavskom kraji
a v NUTS 2 Východné Slovensko, aj keď iba o niekoľko desatín percenta. V Bratislavskom
kraji to má za následok pokles celkového počtu obyvateľov, ale aj intenzívne prebiehajúce
procesy suburbanizácie. Zvláštnosťou je, že Východné Slovensko ako jediné zaznamenalo
v rokoch 1991 – 2001 výraznejší prírastok obyvateľov, ale aj napriek tomu poklesol podiel
mestského obyvateľstva, čo má za následok pravdepodobne vyššia dynamika rastu
obyvateľstva vidieckych sídel.
Najvýraznejší nárast podielu obyvateľov miest v sledovanom období zaznamenalo
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Stredné Slovensko, kde bol nárast stupňa urbanizácie z 21,99 % v roku 1950 na hodnotu
52,27 % v roku 2001, čiže o 30, 28 %. Za ním nasledovalo Západné Slovensko (29,94 %),
Východné Slovensko (27,73 %) a nakoniec Bratislavský kraj (16, 5 %).
Ak porovnávame tieto územno-správne jednotky nemôžeme si nevšimnúť, že tri
z nich (Západné, Stredné a Východné Slovensko) sa len veľmi málo odlišujú – začínajú
približne na úrovni urbanizácie 22 – 25 % a končia pri 53 %. Z tohto sa vymyká Bratislavský
kraj, ktorý má jednoznačné prvenstvo v stupni urbanizácie. Mestské obyvateľstvo tvorilo už
v roku 1950 67, 5 % (čo je viac ako súčasný celoslovenský priemer) a postupne jeho podiel
stúpal až na 84 % v roku 2001. Významnú úlohu pri tom zohráva hlavne prítomnosť
Bratislavy. Bratislavský kraj dosiahol už v roku 1950 taký stupeň urbanizácie, aký sa
nepodarilo dosiahnuť žiadnej z ostatných NUTS 2 ani o 50 rokov neskôr.
V porovnaní s celoslovenským priemerom je Bratislavský kraj vysoko nadpriemerný,
kým ostatné jednotky NUTS 2 sú len mierne pod priemerom. Najbližšie k priemernému
stupňu urbanizácie má Východné Slovensko.
Najvýraznejší nárast je práve v období 1950 – 2001, čo je obdobie najintenzívnejšej
urbanizácie v dôsledku hospodárskych zmien spojených predovšetkým s industrializáciou
krajiny, lepších sociálnych podmienok pre veľkú časť obyvateľstva a ďalšie.

Tab. 2: Počet obyvateľov v mestách a podiel mestského obyvateľstva Slovenska v rokoch
1950 – 2001; zdroj: [1], [2], [3], [4].

NUTS 2
Bratislavský kraj
obyvateľstvo žijúce v
mestách
podiel mestského obyv. (%)
Západné Slovensko
obyvateľstvo žijúce v
mestách
podiel mestského obyv. (%)
Stredné Slovensko
obyvateľstvo žijúce v
mestách
podiel mestského obyv. (%)
Východné Slovensko
obyvateľstvo žijúce v
mestách
podiel mestského obyv. (%)
SR

1950

1970

1980

1991

2001

227071
67,54

358 834
78,01

444 229
81,69

515 166
84,96

503 413
84,04

286765
21,72

622 363
37,05

803 379
44,53

952 773
51,24

966 011
51,66

198569
21,99

453 971
38,82

574 949
45,41

691 609
52,07

707 907
52,27

227504
25,76

479 849
39,07

648 927
47,12

796 655
53,81

832 231
53,49
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obyvateľstvo žijúce v
mestách
podiel mestského obyv. (%)

940020,
3
27,31

1 915
171
42,21

2 471
656
49,52

2 956
391
56,05

3 009
750
55,95

Ak porovnáme roky 1991 a 2001, tak v roku 2001 dosiahol podiel mestského
obyvateľstva Slovenska hodnoty 55,95 %, čo oproti roku 1991 znamená pokles o 0,1 %.
V absolútnych číslach sa však počet obyvateľov miest zvýšil z 2 956 391 na 3 009 750. Tento
úbytok obyvateľov miest možno pripísať výrazne pôsobiacemu procesu suburbanizácie práve
v tomto období.
Z NUTS 2 bol najurbanizovanejší Bratislavský kraj (84 %), za ním nasledovalo
Východné Slovensko (53,5 %), Stredné Slovensko (52,3 %) a Západné Slovensko (51,7 %).
Pre porovnanie uvádzame, že podľa inak zvolenej hranice miest, bol v roku 1950
priemerný stupeň urbanizácie Slovenska 24, 9 %, v roku 1970 dosahoval hodnotu 35,5 % [5],
[6]. Podľa našich výsledkov môžme povedať, že stupeň urbanizácie bol vyšší v oboch rokoch
(27, 31 % v 1950, 42,21 % v 1970).

90,00

80,00

% podiel mestského obyvateľstva

70,00

60,00

Bratislavský kraj
Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
SR

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00
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1970
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1991
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rok

Graf 1: Vývoj podielu mestského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1950 – 2001; zdroj:
[1], [2], [3], [4].

Záver
Proces urbanizácie prešiel od svojho začiatku po súčasnosť viacerými vývojovými
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obdobiami, pričom práve najdynamickejšie sa prejavil od roku 1950 do roku 1991. Pri
všetkých štyroch sledovaných územno-správnych jednotkách (NUTS 2) bol vývoj stupňa
urbanizácie veľmi podobný, s výrazným nárastom v spomínaných rokoch 1950 až 1991
a stagnáciou po roku 1991. Stupeň urbanizácie Slovenska práve v tomto období vzrástol
z 27 % (1950) až na 56 % (1991), kým po roku 1991 začal stagnovať, a to aj napriek faktu, že
absolútny počet obyvateľov miest sa zvýšil. Najurbanizovanejším územím bolo a stále je
územie Bratislavského kraja (84 % v 2001), ostatné územie dosahuje počas sledovaného
obdobia hodnoty len o niečo nižšie ako celoslovenský priemer, najviac vzdialené od priemeru
je Západné Slovensko.
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Analýza vzájomného vzťahu financovania vzdelávania a ekonomickej vyspelosti krajín
Európskej Únie
Katarína Džubáková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie
a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; dzubakova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Európsky systém vzdelávania sa skladá z národnej a európskej úrovne. Pod národnou
úrovňou sa rozumie plná zodpovednosť členských štátov za rozhodnutia o obsahu
a organizácii výučby. Druhú, vyššiu úroveň tvorí spoločná európska politika vzdelávania,
ktorá je komplementárna k národným systémom a zároveň sleduje spoločné európske záujmy
vyplývajúce z Lisabonskej stratégie [1], [2]. Obe úrovne finančne prispievajú k rozvoju
vzdelávania.
Cieľom článku je načrtnúť od čoho závisí výška financií investovaných do
vzdelávania a ako objem financií ovplyvňuje kvalitu vzdelávania v členských štátoch. Použitá
bude analýza vzťahu medzi finančnou podporou vzdelávania v štátoch Európskej únie a ich
ekonomickou vyspelosťou.

Materiál a metódy
Pri skúmaní vzájomnej závislosti vzdelávacích a ekonomických faktorov bol použitý
Pearsonov a Spearmanov koeficient korelácie.
Pearsonov korelačný koeficient je štandardná štatistická metóda používaná na
hodnotenie vzájomnej závislosti dvojice sledovaných premenných. Je definovaný vzťahom
[3]
n

r=

_

_

_

∑ ( xi − x)( yi − y )
i =1

(n − 1) s x s y

,

[A]

_

kde x a y sú priemerné hodnoty premenných x a y; s x a s y sú štandardné odchýlky
premenných x a y.
Korelácia môže nadobudnúť hodnoty z intervalu [-1, 1]. V tejto práci bola intenzita
chápaná ako slabá (|r| ∈ [0, 0.3]), mierna (|r| ∈ (0.3, 0.7)) a silná (|r| ∈ [0.7, 1]).
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Spearmanov korelačný koeficient je neparametrická štatistická metóda vyjadrujúca
vzájomný vzťah medzi dvoma premennými. Je to istá forma Pearsonovho koeficientu
korelácie s dátami konvertovanými do poradia. Využíva sa väčšinou v prípadoch, kde súbor
štatistických dát je malý alebo kde vstupné hodnoty premenných sú vyjadrené kvalitatívne. Je
definovaná vzťahom [3]

rs = 1 −

6∑ d i2
n(n 2 − 1)

,

[B]

kde d i je rozdiel medzi poradiami zložky xi súbore x a zložky y i v súbore y; n je veľkosť
vzorky.
Test štatistickej významnosti výpočtov korelácie bol prevedený metódou t-statistics

t=

r n−2
1− r2

,

[C]

kde r je získaná hodnota korelácie medzi dvoma premennými a n je počet dát použitých pri
výpočtoch korelácie.
S hodnotou t konvergujúcou k nule sa znižuje signifikantnosť korelácie. Hranica
signifikantnosti korelácie t 0 je závislá od normálového rozdelenia α (v tejto práci α = 0.05 ⇒
t 0 = ±2,056 ). Čím je vyššia hodnota α, tým je hranica signifikantnosti posunutá vyššie.

Tab. 1 : Ukazovatele použité pri výpočte korelácie (vyjadrené v pomerných hodnotách):
UKAZOVATELE FINANČNEJ PODPORY VZDELÁVANIA
objem finančných prostriedkov vyčlenených na súkromné a verejné vzdelávacie inštitúcie
1
prepočítaný na HDP na obyvateľa
objem finančných prostriedkov vyčlenených na súkromné a verejné vzdelávacie inštitúcie
2
prepočítaný na jedného študenta
3 finančné prostriedky zo súkromných zdrojov vyjadrené ako percento HDP
4 finančné prostriedky z verejných zdrojov určené na vzdelávanie vyjadrené ako percento HDP
5 finančné prostriedky poskytnuté na podporu a pomoc študentom vyjadrené ako percento HDP
MAKROEKONOMICKÉ UKAZOVATELE
6 HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily (EU27=100%)
7 harmonizovaná miera nezamestnanosti (%)
8 miera inflácie (%)
9 celkové investície vyjadrené ako percento z HDP
10 vládny dlh vyjadrený v percentách HDP krajiny
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Na výpočet korelácie sa použil Pearsonov a Spearmanov korelačný koeficient [4].
Výsledky Pearsonovho korelačného koeficientu boli podrobené testu štatistickej významnosti.
Test štatistickej významnosti pre Spearmanov koeficient korelácie nebol potrebný, keďže
korelácie získané touto metodikou nadobúdajú hodnoty stále vyššie ako je hranica
signifikantnosti v rámci testu t-štatistika.
Korelácia sa počítala samostatne pre každý štát za sedemročné obdobie rokov 19992005 pre všetky možné dvojice ukazovateľov, kde jeden z dvojice bol ukazovateľ zo skupiny
zameranej na financovanie vzdelávania a druhý bol zo skupiny ekonomických indikátorov. To
znamená, že pre každý štát bolo vypočítaných 25 korelácií, ktoré boli zapísané do korelačnej
matice v tvare 27x25. Je dôležité si uvedomiť, že pomocou korelácie je možné vypočítať
intenzitu sledovaných vzťahov, no nie je možné určiť ich kauzalitu.
Pri interpretácii získaných výsledkov nebolo zohľadnené pôsobenie ďalších vplyvov
ovplyvňujúcich financovanie vzdelávania. Ide predovšetkým o rozdielnosť v štátnych
vzdelávacích systémoch, aktuálne priority štátu, dotovanie vzdelávacích inštitúcií neštátnymi
subjektmi. Okrem stabilných faktorov ovplyvňujúcich financovanie vzdelávania existuje
vplyv aj náhodných faktorov, medzi ktoré sa radia napríklad prírodné katastrofy alebo
finančná kríza.

Výsledky a diskusia
Pri porovnávaní výsledkov Pearsonovho a Spearmanovho koeficientu korelácie je
možné badať zhodu v pomere zastúpenia slabej, miernej a silnej miery korelácie (Pearsonov
koeficient: 22.7%, 41.4%, 35.9%, Spearmanov koeficient: 23.6%, 41.5%, 34.9%). Odlišnosti
badať v intenzite korelácie, no nie v celkovom prerozdelení správania sa štátov.
Finančné výdavky do vzdelávania prepočítané na jedného študenta a finančné výdavky
do vzdelávania prepočítané na HDP sa preukázali ako ukazovatele s najsilnejším prepojením
na ekonomickú úroveň krajín (tab.2). Vďaka ich pomerne silnej previazanosti, je možné
predpokladať, že budú najcitlivejšie reagovať na zmeny vzniknuté vo vývoji ekonomickej
úrovni krajiny. Naopak, ako najslabšie prepojené ukazovatele na ekonomickú úroveň krajín sa
v oboch modeloch preukázali súkromné a verejné výdavky do vzdelania. Reakcia
súkromného sektora bude rýchlejšia ako reakcia verejného.

Tab. 2 : Počet silných väzieb s ukazovateľmi ekonomickej úrovne štátov; zdroj: [5].
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Pearson
Spearman

Výdavky do
vzdelávania
(% HDP na
obyvateľa)
44
43

výdavky do
vzdelávania
na 1 študenta
58
49

financie zo
súkromných
zdrojov
(% z HDP)
38
36

Financie
z verejných
zdrojov
(% z HDP)
32
30

financie na
pomoc
študentom
(% z HDP)
40
41

Najsilnejšiu korelačnú väzbu s indikátormi financovania vzdelávania si vytvoril
ukazovateľ HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily (tab.3). Je teda možné predpokladať, že
objem financií smerujúcich do vzdelávania je určovaný s ohľadom na HDP na obyvateľa.
Druhý ukazovateľ so silnou korelačnou väzbou bol ukazovateľ celkových investícií
krajín. Táto silná väzba je opodstatnená vzhľadom na fakt, že vysoký objem investícií v štáte
nasvedčuje zdravému vývoju ekonomiky. Čím sú vyššie investície, tým viac je
pravdepodobné je ich využitie v oblasti vzdelávania.
Tretí ukazovateľ s najpočetnejšími silnými korelačnými väzbami je vládny dlh
vyjadrený ako percento z HDP štátu. Na rozdiel od predchádzajúcich dvoch ukazovateľov, pri
väčšine meraní hodnoty korelácie dosahovali záporné hodnoty, t.j. ukazovateľ vládneho dlhu
je nepriamo úmerný objemu financií určených do vzdelania. Čím viac je štát zadlžený, tým
viac je jeho snaha riešiť zadlženosť štátu a tým menej finančných prostriedkov je určených do
oblasti vzdelávania.
Takmer jedna tretina veľmi slabých závislostí sa vyskytla pri koreláciách miery
inflácie (30.5% zo všetkých slabých závislostí). Vysvetlením je, že inflácia nebola vhodne
stanovené kritérium, keďže jej vzťah k úrovni ekonomiky nemá lineárnu závislosť (aj vyspelé
ekonomiky môžu vykázať vysokú infláciu).

Tab. 3 : Počet silných väzieb s ukazovateľmi finančného zabezpečenia vzdelávania; zdroj:
[5], spracované autorom.

Pearson
Spearman

HDP na
obyvateľa
(EU27=100%)
44
50

miera
nezamestnanosti
(%)
42
39

miera
inflácie
(%)
28
17

celkové
investície
(% z HDP)
42
43

vládny dlh
(% z HDP)
56
50

V oboch modeloch dvojica ukazovateľov s najsilnejšími závislosťami vznikla medzi
ukazovateľmi vládneho dlhu a celkovým objemom finančných prostriedkov vynaložených na
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vzdelávanie (tab.4). Druhou dvojicou so silnou závislosťou boli celkové investície v krajine
a celkové výdavky do vzdelávania.

Tab. 4 : Počet silných korelačných väzieb medzi dvojicami ukazovateľov (pozn. očíslovanie
ukazovateľov podľa poradového čísla v tab.č.1); zdroj: [5], spracované autorom.
Koeficient/dvoji
ca
Pearson
Spearman

1x
6
11
10

1x
7
10
8

1x
8
4
3

1x
9
8
10

1x1
0
11
12

2x
6
12
12

2x
7
10
10

2x
8
6
2

2x
9
13
12

2x1
0
16
13

3x
6
9
13

3x
7
7
6

3x
8
6
2

Koeficient/dvojica 3x9 3x10 4x6 4x7 4x8 4x9 4x10 5x6 5x7 5x8 5x9 5x10
Pearson
6
10
3
10
7
5
7
9
5
5
10
11
Spearman
7
8
6
8
6
5
5
9
7
4
9
12
Výsledky práce poukázali na možnosť existencie závislosti financovania vzdelávania
od ekonomickej vyspelosti krajín meniacej sa v závislosti od stupňa vyspelosti krajín.
Možným vysvetlením je, že so vzrastajúcim HDP na obyvateľa nevzrastá úmerne
počet študentov, naopak v niektorých rozvinutých krajinách sa počet mladej zložky populácie
znižuje. Preto nárast finančných prostriedkov do vzdelávania spôsobuje nárast finančných
prostriedkov na jedného študenta. Výsledky korelačnej matice naznačujú, že existuje istá
hranica objemu finančných prostriedkov (špecifická pre každý štát), nad ktorú už finančné
prostriedky nie sú nutnosťou vyžadovanou momentálnym nastavením vzdelávacieho systému.
Zvyšovanie objemu finančných prostriedkov v takomto prostredí pravdepodobne bude
súvisieť s pružnosťou vzdelávacieho systému (na odstránenie prípadných lokálnych
nedostatkov), zavádzaním inovačných prvkov do vzdelávania a podporou výskumu.
Test t-statistics bol spočítaný iba pre Pearsonov koeficient korelácie, kde pri α rovnom
0.5 vyhovelo testu 233 (39.5%) z 590 vypočítaných korelácií. Výsledok testu pri α hodnote
stanovenej na 0.5 vyjadruje 5% pravdepodobnosť dosiahnutia rovnakého alebo vyššieho
stupňa korelácie pri použití náhodných dát. V prípade tejto štúdie absolútna hodnota korelácie
musela získať hodnotu rovnú alebo vyššiu ako 0.67.

Záver
Práca sa zaoberala analýzou vzájomného vzťahu medzi objemom financií na podporu
vzdelávania a ekonomickou úrovňou štátov prostredníctvom korelačného modelu. Pri
výpočtoch sa pracovalo s piatimi indikátormi opisujúcimi financovanie vzdelávania a piatimi
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opisujúcimi ekonomickú vyspelosť sledovaných krajín. Pri výpočtoch bol použitý Pearsonov
a Spearmanov korelačný koeficient, na kontrolu signifikantnosti výsledkov test t-štatistika.
Výsledky boli zapísané do korelačných matíc. Interpretácia výsledkov bola zameraná na
definovanie ukazovateľov najviac ovplyvniteľných vývojom ekonomickej úrovne štátov ako
aj na definovanie ekonomických ukazovateľov, ktoré majú najväčší vplyv na prerozdelenie
finančných prostriedkov do vzdelávania.
Použitím korelačných metód bola podporená hypotéza existencie vzájomného vzťahu medzi
objemom financií určených do vzdelávania a úrovňou ekonomickej vyspelosti štátov.
Zaujímavé by mohli byť výsledky nadväznej štúdie zameranej na otázku, či tento vzťah je
stabilný, alebo naopak, či sa vyvíja s nárastom ekonomickej úrovne štátu.
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Hydrologická analýza najväčších odtokových udalostí v zdrojovej zóne Tople
Milan Frandofer
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a
geoekológie, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovensko; frandofer@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Povodne sa na Slovensku zvyknú deliť na regionálne a lokálne [1]. Ich pomenovanie
plne charakterizuje ich priestorové rozšírenie. Za ďalšie kľúčové rozdiely sa považuje priebeh
zrážok, pričom pri lokálnych povodniach ide najmä o letné prívalové dažde s krátkou dobou
trvania, pri povodniach regionálnych sú zrážky spôsobené cyklonálnou situáciou a trvajú
dlho. Lokálne povodne sa častejšie vyskytujú v malých horských povodiach s veľkosťou do
150 km2 [2, 3]. Záujmové povodie Tople s profilom vo vodomernej stanici Gerlachov
s plochou 139,40 km2 je aj podľa tohto kritéria náchylné na prívalové lokálne povodne.
Povodne lokálneho charakteru, nazývané aj bleskové povodne (z angl. flash floods)
vzbudili na Slovensku pozornosť až po udalosti z leta 1998 v Jarovniciach, kde prišlo o život
47 ľudí [4]. S oveľa menej tragickými následkami sa takéto povodne vyskytujú na Slovensku
každoročne. Na hornom úseku Tople v geomorfologickom celku Čergov sa vyskytli a zároveň
boli zaznamenané tri veľké povodne, v rokoch 1987, 2006 a 2008. Tá posledná mala za
následok značné zmeny v georeliéfe a jej kulminačný prietok nameraný v stanici Gerlachov
na 90 m3.s-1 [5] sa dá označiť ako korytotvorný. Cieľom príspevku je analyzovať priebeh
zrážok a povodňových vĺn troch spomínaných povodní s dôrazom na poslednú, ktorá
spôsobila najväčšie škody a zároveň sa pokúsiť zrekonštruovať jej kulminačný prietok v obci
Livovská Huta. Okrem dát, ktoré boli k dispozícii až po udalosti, sú v príspevku použité aj
informácie z priameho pozorovania.

Materiál a metódy
Zdrojová zóna vybraného povodia sa nachádza v geomorfologickom celku Čergov,
nižšie pritekajú toky z Ľubovnianskej vrchoviny. Topľa pramení v nadmorskej výške 1015 m
pod najvyšším vrchom Čergova a celého povodia, ktorým je Minčol (1157,2 m n. m.). Po
profil v stanici Gerlachov (358,7 m n. m.) má dĺžku 19,2 km, rozloha orografického povodia
je 139,40 km2 a súčiniteľ tvaru povodia α = 0,38 (obr. 1). Vertikálna členitosť je necelých 800
m. Priemerný ročný prietok Tople v Gerlachove (1992 – 2008) je 1,4 m3.s-1, pričom dlhodobo
najvodnatejší mesiac je marec. Rekordne najvyšší prietok bol zaznamenaný 23. 7. 2008
o 14:00 s hodnotou 90,09 m3.s-1. Tá istá povodňová vlna mala v stanici Bardejov hodnotu 169
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m3.s-1. Tu treba dodať, že najvyšší prietok v stanici Bardejov dosiahol 235 m3.s-1 v máji 1987
[5], kedy v Gerlachove ešte nebola vodomerná stanica a podľa informácií z ústneho podania
miestnych obyvateľov bola táto povodňová vlna aj tu väčšia ako v roku 2008. Priemerný
ročný úhrn zrážok je v stanici Malcov 700 mm, v Livovskej Hute 830 mm.

Obr. 1: Poloha zdrojovej zóny Tople a zrážkomerných a vodomerných staníc (spracované
podľa údajov poskytnutých Slovenským hydrometeorologickým ústavom).
Fotografie a video záznamy z priebehu povodne a najmä jej následkami v roku 2008
v Livovskej Hute boli doplnené o kvantitatívne údaje zo Slovenského hydrometeorologického
ústavu (SHMÚ). Analýzou priebehu priemerných denných prietokov na Topli od roku 1991
meraných v stanici Bardejov a Gerlachov (stanica meria od roku 1992) a z údajov
o maximálnych ročných a historických prietokov z hydrologických ročeniek boli vybrané
povodne z rokov 1987, 2006 a 2008. Pre tieto zrážkovo-odtokové situácie boli neskôr
vyžiadané dostupné hodinové prietoky a dostupné ombrografické záznamy z najbližších
zrážkomerných staníc; Livovská Huta, Plaveč, Lysá, Jakubovany a Bardejov (obr. 1).
V ostatných staniciach v oblasti záujmového povodia sa ombrografické merania počas
sledovaných udalostí nevykonávali.
Pre stanovenie kulminačného prietoku z 23. 7. 2008 v Livovskej Hute bola určená
výška hladiny vody v koryte na dvoch profiloch využitím fotografických záznamov
vyhotovených počas povodňovej udalosti. Počas terénneho výskumu v novembri 2009 boli na
dvoch zvolených profiloch zamerané parametre koryta potrebné pre výpočet rýchlosti
prúdenia toku v a následne prietoku pomocou Chézyho rovnice;
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v = C.(Ri)1/2,

[A]

kde R – omočený obvod koryta, i – sklon koryta a na výpočet Chézyho koeficienta C bol
použitý Manningov vzťah;
C =n -1R1/6,

[B]

kde bol vybraný súčiniteľ drsnosti n = 0,070 pre prvý profil a n = 0,065 pre druhý profil [6].
Keďže vybrané profily nesmeli mať povodňou výrazne pozmenené koryto, išlo o regulované
úseky v intraviláne. Sklon koryta bol vyjadrený pomerom zmeny vertikálnej a horizontálnej
vzdialenosti dvoch bodov zameraných pomocou GPS prijímača nad a pod profilom.

Výsledky a diskusia
Povodeň z roku 1987 nebola na rozdiel od udalostí z rokov 2006 a 2008 priamo
pozorovaná. Keďže vtedy ešte nemerala vodomerná stanica v Gerlachove, priebeh
povodňovej vlny nemôže byť objektívne porovnaný so zvyšnými dvoma povodňami. Jediným
záchytným bodom je spomínaný kulminačný prietok v Bardejove s hodnotou 235 m3.s-1, ktorý
doteraz nebol prekročený. Podľa priebehu zrážok a povodňovej vlny (obr. 2 a) sa jednalo
o typickú bleskovú povodeň s náhlym nástupom odtoku, aj keď územie zasiahnuté zrážkami
nebolo malé. V porovnaní so zvyšnými dvoma povodňami mala povodňová vlna relatívne
náhle ukončenie.
Najväčšie denné zrážkové úhrny boli zaznamenané v staniciach nachádzajúcich sa
priamo v povodí Tople; Livovská Huta 58 mm, Malcov 53 mm, Kríže 46 mm, Sveržov 44
mm, Bardejov 48 mm, podobný úhrn bol nameraný aj v stanici Plaveč; 50 mm. Aj keď tieto
úhrny zďaleka nepredstavujú maximá, ich rozloženie v povodí Tople malo za následok
rekordný a dodnes neprekonaný prietok na rieke Topľa v stanici Bardejov. V staniciach mimo
orografického povodia Tople sa zrážkové úhrny pohybovali len okolo 20 mm.
Na prelome mája a júna 2006 padlo v Livovskej Hute priebehu piatich dní 150 mm
zrážok (obr. 2 b), v okolitých staniciach sa pohyboval úhrn od 60 do 130 mm. Už po prvom
dni vznikla na Topli povodňová situácia, ktorá bola zhoršená nepretržitým dažďom 2. a 3.
júna. Nasledujúci deň bol v stanici Gerlachov zaznamenaný kulminačný prietok 67 m3.s-1,
pričom tá istá vlna kulminovala nižšie v Bardejove na nižšej hodnote, necelých 53 m3.s-1.
Takúto situáciu spôsobilo nielen ostré ohraničenie extrémnych zrážok, ale aj morfometrické
parametre koryta, ktoré sú v horných častiach tokov priaznivejšie pre vyšší podiel rýchlosti
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voči objemu vody. Objem povodňovej vlny v Gerlachove dosahoval 7 mil. m3, v Bardejove
13,6 mil. m3. Rieka Topľa počas tejto udalosti prerezala na troch miestach cestu III. triedy č.
543018 medzi obcami Livovská Huta a Livov.

Obr. 2: Priebeh denných úhrnov zrážok a priemerných denných prietokov počas najväčších
povodňových udalostí na hornom úseku Tople v rokoch a) 1987, b) 2006, c) 2008
(spracované podľa údajov z SHMÚ).
Oveľa ničivejšie dôsledky mala povodeň na Topli o dva roky neskôr. Povodňová
situácia bola spôsobená špecifickým priebehom zrážok. Tri výdatné zrážkové dni (14., 17.
a 20. Júl 2008), každý s úhrnom 20 – 40 mm v zrážkomerných staniciach v oblasti pohoria

Čergov a jeho okolia významne nasýtili krajinu. Príčinná zrážka z 23. júla spôsobila v
staniciach ako Malcov, Bardejov, či Plaveč úhrn zrážok okolo 40 mm. V stanici Livovská
Huta napadlo v priebehu desiatich dní viac ako 250 mm zrážok, pričom 23. júla bol nameraný
rekordný denný úhrn 97 mm. Najviac sa tejto hodnote priblížila stanica Kríže (63 mm).
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Keďže pramenná oblasť Tople sa nachádza v blízkosti obce Livovská Huta, nameraná kritická
zrážka tak spôsobila výrazný vzostup jej hladiny. Doteraz zrejme najväčšia povodňová vlna
na hornom úseku Tople (obr. 2 a 3) v objeme 4,9 mil. m3 v Gerlachove a až 19,6 mil. m3
v Bardejove spôsobila rozsiahle škody na cestách III. triedy č. 543016 a 543018 medzi
obcami Lukov a Livovská Huta [7]. Kulminačný prietok v Gerlachove predstavoval 90,09
m3.s-1, odhadnutý prietok pomocou Chézyho a Manningovho vzťahu v Livovskej Hute bol
17,59 m3.s-1 na prvom profile a 16,07 m3.s-1 na druhom profile.

Obr. 3: Priebeh hodinových úhrnov zrážok a prietokov počas najväčších povodňových
udalostí na hornom úseku Tople v rokoch a) 1987, b) 2006, c) 2008. (spracované podľa
údajov z SHMÚ).
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Záver
Analýzou povodňových vĺn a ich príčinných zrážok na hornom toku Tople bolo
poukázané na niektoré špecifiká lokálnych povodní. Nemusí sa vždy striktne jednať
o bleskovú povodeň, ktorá je záležitosťou niekoľkých hodín, alebo o regionálnu, ktorá trvá
viac ako týždeň, ale často ide o situácie na ich rozhraní. Posledné dve povodňové vlny mali
trvanie do jedného týždňa, čo je spôsobené aj tým, že stanica Gerlachov leží už v nižšej časti
toku, kde rýchlosť prúdenia vody nie je až tak výrazne ovplyvnená vysokými sklonmi koryta.
Od regionálnych povodní na dolných úsekoch riek sa lokálne povodne líšia tým, že
škody sú spôsobené prevažne geomorfologickými procesmi a menej, alebo vôbec zaplavením.
Pri stanovovaní ohrozenia územia sa zbytočne hľadajú potenciálne zvýšené vodné hladiny
a mapuje sa príslušné ohrozené územie a popri tom sa nemyslí na fakt, že pri povodniach
v horských oblastiach tečie voda v koryte turbulentne a zároveň nesie vysoké množstvo
materiálu. Namiesto toho by bolo vecnejšie hľadať úseky korýt vodných tokov náchylných na
eróziu, poukázať na málo priechodné mosty, priepusty, oplotenia a iné antropogénne objekty
v blízkosti koryta.
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Vybrané aspekty cestovného ruchu v regióne Schladming
Róbert Grác, Eva Špániková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie
a demogeografie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; grac@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Cestovný ruch sa v poslednom období stal významným zdravotným, ekonomickým,
politickým a kultúrnym činiteľom [5]. Vo väčšine vyspelých štátov patrí v súčasnosti medzi
prosperujúce odvetvia národného hospodárstva s vysokou dynamikou rozvoja a prínosmi
v ekonomickej a sociálnej oblasti. Predkladaný príspevok poukazuje na vývoj cestovného
ruchu v Schladmingu, reflektujúc ubytovacie možnosti v širšom regióne ako determinujúci
faktor rozvoja cestovného ruchu.

Materiál a metódy
Základom pre predkladanú prácu bol terénny výskum priamo v regióne Schladming,
ktorý spočíval hlavne z rozhovorov s predstaviteľmi mesta a pôvodnými obyvateľmi. Ďalším
krokom bolo preštudovanie dostupnej literatúry od autorov zaoberajúcimi sa cestovným
ruchom, spracovanie štatistických dát z Rakúskeho štatistického úradu a ich vyhodnotenie vo
forme tabuliek, grafov a máp.

Výsledky a diskusia
V regióne Schladming sa nachádza 8 stredísk v ktorých je spolu 1 783 ubytovacích
zariadení vo všekých kategóriách. Z toho je v stredisku Schladming - Rohrmoos 572 (32%),
v Haus – Aich – Gössenberg 296 (17%), v Bergergion Grimming 152 (9%), v Naturpark
Sölktäler 66 (4%), v Ramsau am Dachstiein 273 (15%), v Pichl- Reiteralm (8%),
v Gröbminger Land 184 (10%), v Donnersbachwald 76 (4%) a v Vitaldörfger Öblarn –
Niederöblarn 21(1%) ubytovacích zariadení.
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Obr. 1: Podiel ubytovacích zariadení v regióne Schladming; zdroj: [6].

K najmenej rozšírenému typu ubytovacieho zariadenia patria 1* a 2* hotely. Najvyšší
počet týchto hotelov - 3 sa nachádza v stredisku Bergregion Grimming, čo svedčí o tom, že
ich výskyt je nízky. V ostatných strediskách ich je menej alebo sa vôbec nenachádzajú.
K ďalšiemu typu ubytovacieho zariadenia patria 3* hotely. ktorých je najviac v stredisku
Schladming – Rohrmooss počtom 41, druhý najvyšší počet týchto hotelov je v stredisku
Ramsau am Dachstein s počtom 20. V ostatných strediskách sa ich počet pohybuje pod 10
zariadení. 4* hotelov je takisto najviac v Schladmingu - Rohrmoose, s počtom 18 zariadení.
Nasleduje stredisko Ramsau am Dachstein s počtom 15 ubytovacích zariadení tohto typu.
V strediskách Naturpark Sölktäler a Vitaldörfger Öblarn – Niederöblarn sa 4* hotely
nenachádzajú a v ďalších strediskách sa nachádzajú len vo veľmi malom počte.
5* hotel sa v regióne Schladming nachádza len jeden a to v stredisku Bergregion
Grimming. Ďalším typom ubytovacieho zariadenia sú prázdninové domy, ktoré sú v celom
regióne najpočetnejšie. Najvyšší počet je v stredisku Schladming – Rohrmoos s počtom 233
zariadení. Druhým strediskom v poradí je Haus - Aich – Gössenberg s počtom 104 zariadení.
V ďalších strediskách Pichl – Reiteralm je 53 zariadení, v Gröbminger Land je 68 zariadení, v
Bergregion Grimming je 61zariadení a v regióne Ramsau am Dachstein je 87 zariadení.
V ostatných strediskách je počet prázdninových domov nižší ako 22.
Najčastejšie vyskytujúcim sa ubytovacím zariadením v regióne Schladming sú
apartmány, ktorých počet je v jednotlivých strediskách regiónu Schladming rovnomerný. Iba
v stredisku Naturpark Sölktäler je počet apartmánov najnižší – iba 7 zariadení a naopak
v stredisku Schladming – Rohrmoos je ich počet najvyšší a to 87 zariadení tohto typu.
Penzióny patria v regióne Schladming tiež k pomerne frekventovaným typom
ubytovacieho zariadenia. Nachádzajú sa vo vyšších počtoch vo všetkých strediskách okrem
strediska Donnersbachwald, kde sa penzión nenachádza a v strediskách Gröbminger Land,
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Bergregion Grimming, Naturpark Sölktäler a Vitaldörfger Öblarn – Niederöblarn ich je menej
ako 5 zariadení tohto typu. Ubytovanie typu privátnych izieb je rozšírené v každom stredisku
regiónu Schladming, pričom najviac sa ich nachádza v stredisku Schladming – Rohrmoos
s počtom 87 zariadení a najmenej ich je v stredisku Vitaldörfger Öblarn – Niederöblarn - 15
zariadení tohto typu. Usadlosti sa nachádzajú v každom stredisku v regióne Schladming, ale
sú pomerne menej zastúpené. Vo väčšom počte ich nájdeme v strediskách, ktoré už majú skôr
vidiecky charakter ako mestský a to napríklad v stredisku Haus - Aich – Gössenberg, ktoré je
aj pomerne dobre rozvinuté, kde je najvýšší počet usadlostí - 48 a najmenej ich je v stredisku
Vitaldörfger Öblarn – Niederöblarn, ktoré má aj podstatne menej obyvateľov a usadlosti tam
nájdeme len 2. Čo sa týka chát, kempingov a nocľahární, tie sú zastúpené v každom stredisku
v nižších počtoch, pričom najviac ich je v stredisku Schladming – Rohrmoos s počtom 18
zariadení a najmenej ich je v stredisku Vitaldörfger Öblarn – Niederöblarn, kde je iba jedno.
Hostince, ako nízka forma ubytovania, sa paradoxne nachádzajú v najvyššom počte 38
v jednom z najvyspelejších stredísk v Rakúsku v stredisku Ramsau am Dachstein. Hostince
sa nachádzajú aj vo všetkých ostatných strediskách regiónu Schladming, no ich počet je pod 7
ubytovacích zariadení tohto typu. Pričom celková kapacita postelí v Schladmingu je vyše
4000.

Obr. 2: Ubytovacie možnosti v regióne Schladming; zdroj [6].
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Vývoj počtu hostí sme sledovali za roky 1999 – 2006. Ako môžeme vidieť z grafu,
počet všetkých hostí za sledované obdobie kulminoval. Od roku 1999 do roku 2004 mierne
stúpal z hodnôt 73 351 v roku 1999 návštevníkov na hodnotu 82 766 v roku 2004 a potom
rázovite poklesol v roku 2005 na hodnotu 78 175 návštevníkov. Počet hostí zo zahraničia
rapídne stúpal z hodnoty 34 231 v roku 1999 na hodnotu 41 984 v roku 2004, pričom v roku
2005 počet návštevníkov zo zahraničia poklesol na hodnotu 38 794 a od roku 2006 opäť stúpa
a drží sa okolo 43 712 návštevníkov zo zahraničia. Pri domácich návštevníkov krivka
kulminuje na hodnotách okolo 40 000 návštevníkov pričom presnejšie od roku 2000 kedy bol
počet návštevníkov zo zahraničia 41 189 v rokoch 2001, 2002 a v roku 2003 počty klesali až
na hodnotu 36 626 návštevníkov. Od tohto roku sa počty návštevníkov z Rakúska zvyšujú na
hodnotu 43 227 návštevníkov v roku 2006.

Vývoj počtu návštevníkov v Schladmingu
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Obr. 3: Vývoj počtu návštevníkov v Schladmingu; zdroj [7].
Tak ako vývoj počtu návštevníkov, aj vývoj počtu prenocovaní sme sledovali za roky
1999-2006. Pri tomto ukazovateli bolo tiež zaznamenané mierne stúpanie a to v rokoch 1999
až do roku 2002 s hodnotami od 372 851 do 403 226 a od toho roku do roku 2006 hodnoty sa
s miernymi odchýlkami držia na hodnote 400 000. V roku 2006 je to hodnota 403 783
prenocovaní. Počty prenocovaní zahraničných návštevníkov mierne stúpajú z roka na rok
v období 1999-2002 s počtami uskutočnených prenocovaní 213 018- 248 796. Od roku 2002
počty prenocovaní zahraničných návštevníkov klesajú až na hodnotu 227 419 v roku 2005.
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Pričom v roku 2006 bol zaznamenaný prudší nárast v počte zaznamenaných prenocovaní
zahraničných návštevníkov na hodnotu 247 450. Počty prenocovaní domácich návštevníkov
sa pohybujú s miernou odchýlkou okolo hodnoty 158 000, až na mierny pokles v roku 2003
kedy hodnota prenocovaní rakúskych návštevníkov bola 149 539.

Počet prenocovaní

Vývoj počtu prenocovaní v Schladmingu za roky 1999-2006
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Obr. 4: Vývoj počtu prenocovaní v Schladmingu v rokoch 1999 – 2006; zdroj [7].
Z hľadiska štruktúry návštevníkov najväčší podiel na počte prenocovaní v sezóne 2006/2007
mali nemeckí hostia, na ktorých pripadalo 66 175 prenocovaní, a rovnako to bolo aj v sezóne
2007/2008, kedy na nemeckých návštevníkov pripadalo 71 462 prenocovaní. V poradí druhý
štát s najvyšším počtom prenocovaní v oboch sezónach je Veľká Británia. Briti v sezóne
2006/2007 uskutočnili 25 843 prenocovaní, no o sezónu neskôr (2007/2008) zaznamenali už
len 20 676 prenocovaní. Tretí najväčší podiel v počte prenocovaní majú obyvatelia Maďarska.
Ich podiel predstavuje v sezóne 2006/2007 12 074 prenocovaní a o sezónu neskôr
zaznamenali nárast na 12 728 prenocovaní.

Záver
Schladming ako výzanmé lyžiarske stredisko ktoré je súčasťou jednej z najväčších
lyžiarskych aliancií v Rakúsku, aliancie Ski Amadé, ktorá zastrešuje lyžiarske strediská
v spolkových krajinách Salzbursko a Štajersko a tým, že Schladming sa nachádza takmer
v strede Rakúska a Rakúsko takmer v strede Európy, je ľahko prístupný nielen návštevníkom
z Rakúska, ale aj celej Európy. Dokonca sem prichádzajú návštevníci z Ameriky, Ázie
a Afriky. To prináša nielen do Schladmingu, ale aj celého Rakúska nemalý zahraničný
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kapitál, ktorý je veľmi významný v ekonomike Rakúska. Návštevníci prichádzajú najmä za
zimnými športami, ktoré sa realizujú na známych vrchoch akými sú Planai, Hochwurzen,
Reiteralm, Hauser Kaibling a Dachstein. Nakoľko sa v posledných rokoch v spolkových
krajinách Salzbursko a Štajersko, kam patrí aj Schladming zaviedla letná karta zliav, takzvaná
„Sommer card“, ktorá láka návštevníkov rôznymi zľavami a atrakciami zvýšila sa
návštevnosť i v lete.
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Posledná

Rozvojový potenciál obce Koplotovce
Tomáš Charvát
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava; Slovensko;
charvat@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Problematika rozvoja vidieckych obcí je v dnešnej dobe značne frekventovaná
v odbornej i laickej verejnosti. Súvisí to so snahou obcí získať finančné prostriedky najmä zo
štruktúrnych nástrojov Európskej únie, národných či lokálnych projektov. Základný rámec
európskej pomoci je definovaný Programom rozvoja vidieka 2007 – 2013 [1]. Programy
rozvoja obcí predstavujú základné projektové dokumenty na lokálnej úrovni.
Autor sa v príspevku zaoberá problematikou rozvojového potenciálu obce Koplotovce.
Snaží sa na základe analýzy slabých a silných stránok, príležitostí a ohrození stanoviť vhodnú
rozvojovú stratégiu pre obec.

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
horniny a riečne štrkopiesky, v jeho severnej časti rastú teplomilné dúbravy. Rozloha
katastrálneho územia je 561 ha. Obec má v súčasnosti asi 650 obyvateľov.

Materiál a metódy
Pri spracovaní článku boli použité odborné publikácie zaoberajúce sa výskumom
malého regiónu, resp. monografie obcí, vlastný terénny výskum a archívne informácie obce.
Teoretickou bázou na spracovanie boli analýzy histórie malého regiónu v rôznych knižných
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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
[2], kvalitu predstavujú aj príspevky Bátoru a Zaťku [3] či Kollára [4].
Na spracovanie článku autor v prevažnej miere použil informácie získané vlastným
terénnym výskumom v obci [5]. 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 (PHSROK) [6].

Výsledky a diskusia
Pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu je potrebné SWOT analýzou určiť silné a slabé
stránky obce, jej príležitosti a ohrozenia a následne určiť kľúčové disparity a hlavné faktory
rozvoja. Pre vytvorenie analýzy SWOT, stanovenie disparít a faktorov rozvoja obce
Koplotovce možno ako zdroj informácií využiť Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja
obce Koplotovce.

Tab. 1: SWOT analýza obce Koplotovce; zdroj: [6].

silné stránky:












veľmi dobré prírodné dispozície pre
návštevnosť obce (8 rybníkov, minerálne
vody)
poloha obce ako relaxačná zóna mimo
priemyselného územia okresu Hlohovec
overená dostupnosť minerálnych vôd
(zrealizované vrty)
dostupnosť sídla okresu (Hlohovec)
priaznivé podmienky pre šport, rekreáciu
a cestovný ruch
vybudované kúpalisko s minerálnou
vodou
udržiavané životné prostredie
obcou prechádza hlavný cestný ťah
Hlohovec - Piešťany
existuje digitalizovaná telefónna
ústredňa, krytie signálom mobilných sietí
dostatočné množstvo zelene v okolí obce
zabehnutý triedený zber odpadu

slabé stránky:
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nevybudovaná plynofikácia
chýbajúca kanalizácia
nevyužitý potenciál prírodných dispozícií
pre návštevnosť obce (8 rybníkov,
minerálne vody)
nevybudované chodníky
nedostatok pracovných príležitostí
nedostatok a vybavenosť oddychových
zón
chýbajúce služby
nedostatok investičného kapitálu
z vlastných zdrojov
nedostatok ubytovacích zariadení
nedostatok stravovacích zariadení
nedostatočne vybudované parkovacie
plochy popri hlavnej ceste
veľké dopravné zaťaženie centra obce
z toho vyplývajúca prašnosť, hlučnosť

príležitosti:











propagácia cestovného ruchu v obci
(kúpalisko, minerálne vody, turistické
chodníky, cyklotrasy)
využitie prírodného potenciálu na rozvoj
cestovného ruchu a kúpeľníctva
rozvoj partnerstiev v oblasti cestovného
ruchu
podpora rozvoja nových podnikateľských
aktivít v obci (služby)
využitie finančných zdrojov z EÚ, dotácií
a mimorozpočtových zdrojov
prenájom obecných priestorov na
podnikateľské účely (sála v KD)
vybudovanie nových chodníkov
a miestnych komunikácií
rekonštrukcia chodníkov a miestnych
komunikácií
vybudovanie kanalizácie a Č0V
vybudovanie plynofikácie

ohrozenia:







nedostatok pracovných príležitostí v obci
a v regióne a následná migrácia
obyvateľov,
útlm poľnohospodárstva
nezamestnanosť z titulu zániku väčších
podnikov v okolí
zvyšovanie dopravnej zaťaženosti obce
a s tým súvisiaci hluk a emisie
zánik organizovanej formy záujmovoumeleckých činností
mládež preferuje konzumnú kultúru nad
umeleckou

 zhoršujúci sa stav obecných
stavieb a komunikácií
 nedostatočná pripravenosť
občanov pre rozvoj cestovného
ruchu
 nedostatočná propagácia kvalít
prírodného prostredia
 nedostatočne vybudovaná
technická infraštruktúra
obmedzujúca prílev priamych
investícií (plyn, kanalizácia)

Určenie kľúčových disparít a hlavných faktorov rozvoja

spresňuje smerovanie

podpory na odstránenie alebo zmiernenie súvzťažne usporiadaných disparít s využitím
faktorov rozvoja. Za kľúčové disparity možno na základe vykonanej analýzy vo vzájomnom
vzťahu považovať:

Tab. 2: Hlavné disparity; zdroj: [6].

jednostranne profesijne orientovaná skladba
obyvateľstva so zameraním na priemysel

nízka miestna zamestnanosť, dochádzka za
prácou mimo obce u viac ako 2/3
ekonomicky aktívneho obyvateľstva

chýbajúce služby pre obyvateľstvo

nedostatok pracovných príležitostí

nerozvinuté podnikateľské aktivity obce,
nedostatočná podpora podnikateľského prostredia
dostatočné územné dispozície pre rast výstavby
rodinných domov, dostatočné priestorové možnosti
pre rozvoj chalupárenia a agroturizmu
rast požiadaviek na zdravotné a sociálne služby
(geriatria)
dobré prírodné predpoklady pre návštevnosť obce

nedostatok zdrojov na rozvoj obce

udržiavané životné prostredie

Individuálne záujmy – nevysporiadané majetkovoprávne vzťahy
absencia miestneho zdravotníckeho, resp. sociálneho
zariadenia
nevybudované chodníky, veľké dopravné zaťaženie
centra obce, nedostatočne vybudované parkovacie
plochy popri hlavnej ceste
nedoriešená likvidácia biologického odpadu a
chýbajúce obecné kompostovisko, chýbajúca
kanalizácia a ČOV
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priaznivé podmienky pre rozvoj cestovného ruchu
priaznivé podmienky pre šport, rekreáciu a turistiku

nedostatok ubytovacích a stravovacích zariadení
nedostatok a nedostatočná vybavenosť verejných
priestranstiev, oddychových zón

Kľúčovými faktormi určujúcimi rozvoj obce Koplotovce v horizonte 3-5 rokov s výhľadom
do roku 2013 podľa Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Koplotovce sú:
•

schopnosť riešenia kľúčových disparít medzi existujúcim potenciálom obce (majetok,
prírodné podmienky, obyvateľstvo) a jeho využívaním súčasnými disponibilnými zdrojmi
obce a subjektov na jej území, teda intenzifikácia potenciálu obce;

•

schopnosť riešenia kľúčových disparít rozvoja obce rastom vlastných zdrojov obce a ich
efektívnym využitím na realizáciu rozvojových projektov;

•

schopnosť obstarania finančných zdrojov podnikateľských subjektov, z dotácií, z EU
fondov a z úverov na realizácii rozvojových projektov;

•

tvorba podmienok pre rast podnikateľských aktivít domácich i zahraničných investorov
na území obce v súlade so stratégiou jej rozvoja;

•

vonkajšie faktory rozvoja – politická, sociálna, ekonomická a legislatívna stabilita
a posilňovanie právomocí samosprávy, vyvážený prenos kompetencií.
Na základe vyššie uvedeného možno vidieť rozvojový potenciál obce v dvoch

základných rovinách – potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a potenciál pre rozvoj bytového
fondu. Prvý smer predpokladá lepšie využívanie prírodného bohatstva v obci, ktoré
predstavujú najmä: výskyt minerálnych a termálnych vôd, existencia provizórneho kúpaliska,
výskyt štrkovísk v západnej a lesov vo východnej časti katastrálneho územia obce. Využitím
predpokladov pre rozvoj cestovného ruchu by v strednodobom horizonte bolo z obce možné
vytvoriť menšie stredisko cestovného ruchu poskytujúce oddych pri vode, prípadne aj
kúpeľné služby.
Druhý smer predpokladá pokračovanie trendu intenzívnej výstavby rodinných domov.
Využitie voľných plôch a premena sadov na stavebné pozemky v kombinácii s nie príliš

členitým terénom umožňuje pomerne rýchlu masovú výstavbu rodinných domov. Dôsledkom
by mohla byť preferencia obytnej funkcie obce, čím by sa obec mohla do istej miery stáť
„nocľahárňou“ pre zamestnancov pracujúcich v neďalekom Hlohovci.
Na základe získaných poznatkov o obci možno zostaviť prognózy jej ďalšieho vývoja.
Optimistická prognóza predpokladá rýchle a efektívne dobudovanie kvalitnej technickej
infraštruktúry obce, najmä vybudovanie plynofikácie obce, kanalizácie a rekonštrukciu
a následné zvýšenie kapacity vodovodu. Pokračujúca výstavba rodinných domov bude
rešpektovať ochranu prírody. Bude využitý prírodný potenciál obce. Rozvíjať sa bude
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rekreácia pri vode. S využitím zdrojov Európskej únie bude vybudovaný kúpeľno-rekreačný
areál pozostávajúci z viacerých plaveckých bazénov i bazénov s termálnou vodou.
Rešpektované bude ochrana lesa, vybudované v ňom budú náučné chodníky. Dobudovaná
bude cyklotrasa s napojením na Sĺňavu. V obci sa bude rozvíjať malé a stredné podnikanie,
obec bude financovať odvoz likvidáciu a odvoz odpadov z vlastných zdrojov.
Pesimistická prognóza prakticky kopíruje dnešný stav obce. Plynofikácia sa
neuskutoční, kanalizácia sa nevybuduje, vodovod sa dostane do havarijného stavu.
Nekontrolovaná výstavba a spaľovanie tuhých palív povedú k degradácii životného
prostredia. Prírodný potenciál obce zostane nevyužitý. Areál kúpaliska bude naďalej chátrať.
V obci sa utlmí podnikateľská činnosť, hlavnou funkciou obce sa stane obytná funkcia.
Následkom redukcie autobusových spojov sa zhorší dostupnosť okresného mesta z obce.
Nákupné stredisko uzavrie svoju prevádzku, jediné služby v obci budú poskytovať
pohostinské zariadenia. Zvýši sa kriminalita.
Realistická prognóza reflektuje autorov očakávaný vývoj obce. Postupne sa
zrekonštruuje vodovod, kanalizácia sa nevybuduje. Vybudovanie plynofikácie je otázne.
Pokračujúca bytová výstavba znemožní efektívnejšie využitie prírodného potenciálu obce.
Vybuduje sa plavecký bazén, no areál kúpaliska sa obci nepodarí odkúpiť, preto bude ďalšie
využitie minerálnych vôd limitované. Štrkoviská budú ohradené súkromnými investormi,
v dôsledku chýbajúcich komunikácií bude obmedzená možnosť individuálnej rekreácie.

Záver
Obec Koplotovce disponuje predpokladmi pre rozvoj cestovného ruchu. Najväčšie
možnosti ponúka výskyt minerálnych vôd obci, vďaka čomu by sa pri efektívnom vynaložení
finančných zdrojov mohla obec stať menším strediskom cestovného ruchu ponúkajúcim
možnosti najmä letnej rekreácie. Premena ovocných sadov na stavebné pozemky a následná
masová výstavba rodinných domov ponúkajú možnosti pre rozvoj obytnej funkcie obce.
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Spor o rozvoj vidieckeho priestoru: príbeh z Horných Kysúc
Branislav Chrenka
Geografický ústav SAV, Oddelenie humánnej geografie, Štefánikova 49, 814 73 Bratislava
geogchre@savba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Horné Kysuce sa na rozdiel od relatívne nedávnej minulosti už nedajú považovať za
periférny región. Okrajová poloha v rámci Slovenska Kysuciam nebráni využiť svoj polohový
potenciál blízkosti severného dopravného koridoru v Žilinskej kotline. Naopak, prihraničná
poloha s pomerne dobrou dopravnou dostupnosťou z veľkých urbanizovaných centier
v Poľsku a Českej republike predstavuje veľký potenciál pre cezhraničnú spoluprácu.
Infraštruktúrny projekt diaľnice D3 do Poľska a rýchlostnej cesty R5 do Českej republiky
zmení tvár ospalého kysuckého vidieka. Ďalším faktorom zmeny je rast lyžiarskeho strediska
Oščadnica – Veľká Rača, ktoré od roku 2002 zväčšilo kapacitu asi štyri krát a jeho
návštevnosť sa za posledných 15 rokov zvýšila asi desať krát. Nezamestnanosť v obci sa
znížila od začiatku milénia z 27 % na menej ako tretinu. Nadšenie z takéhoto rozvoja však
nezdieľajú všetky záujmové skupiny. Časť územia strediska zasahuje priamo do Národnej
prírodnej rezervácie Veľká Rača, ktorú developeri na vizualizácii strediska nazývajú pôsobivo
„Zónou ticha“. Ako takýto rapídny rast vplýva na miestne ekosystémy, život miestneho
obyvateľstva a vidiecku krajinu? Cieľom tohto príspevku je kritická analýza konfliktu medzi
rozvojom masového cestovného ruchu, ochranou prírody a kultúrneho dedičstva v tejto
lokalite.

K metóde diskurznej analýzy
V demokratickom systéme je podstatným faktorom v presadzovaní rozvojových
zámerov v území verejná mienka. Médiá a propagácia miesta formujú naše názory
a predstavy o priestore, pričom ich sila je nepriamo úmerná našim skúsenostiam s týmto
priestorom. V odbornej literatúre zaoberajúcej sa propagáciou miesta Morgan [1] rozlišuje
marketingový a kritický prístup. Marketingový prístup vychádza prevažne z behaviorálnej
geografie a skúma najmä proces vytvárania obrazu miesta. Kritický prístup dáva do súvislosti
marketing propagácie miesta s mocenskými záujmami – propagovaný obraz miesta teda môže
nielen posilniť pozície záujmových skupín, ale preferenciou určitých destinácii aj vytvoriť
systém “mentálnych jadier” a “mentálnych periférií”. Kritický prístup k analýze
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propagovaného obrazu miesta sa zvykne aplikovať troma hlavnými metódami: analýzou
obsahu (content analysis - pozitivistický prístup, kvantitatívna metóda), semiotickou analýzou
(interpretácia, vyhýba sa generalizácii – kvalitatívna metóda) a diskurznou analýzou
(discourse analysis – chápanie v kontexte politických a ekonomických záujmov).
V príspevku analyzujúcom mediálny obraz záujmov v lokalite Oščadnica – Veľká
Rača je použitá metóda diskurznej analýzy. Metóda na rozdiel od analýzy obsahu nespočíva
v kvantitatívnom hodnotení textu, či obrazu (ako napr. frekvencia slovných spojení
v článkoch periodík), ale v dôraze na ich význam („posolstvo“) v súvislosti s presadzovaním
určitých rozvojových zámerov.

Diskurzná analýza mediálneho priestoru strediska Oščadnica – Veľká Rača
V záujme prehľadnosti a s ohľadom na obmedzený priestor sa v príspevku obmedzíme
na niekoľko podstatných faktov, ktoré z diskurznej analýzy vyvstávajú. Výsledky analýzy
možno rozdeliť do dvoch častí. Prvou je zhodnotenie diskusie na tému rozvoja tohto priestoru
všeobecne, teda s ohľadom na reflektovanie rôznych rozvojových zámerov v internetových
verziách najčítanejších slovenských periodík. Druhá časť pojednáva o prezentácii priestoru
ako turistickej destinácie prostredníctvom reklamy a propagácie.
Z analýzy portálov slovenských mienkotvorných periodík vyvstala skutočnosť, že
otázke rozvoja strediska sa venovali iba redakcie Trend a SME. V ostatných médiách sa
zmienka o stredisku obmedzuje na základné informovanie ohľadom lyžiarskej sezóny, pričom
širšia reflexia problematiky rozvoja absentuje. Ani v spomenutých periodikách však táto
reflexia nevyniká veľkou diverzitou názorov. Denník SME [2] sa obmedzil na prípad
konkurzu strediska v súvislosti s jeho finančnými problémami v sezóne 2008/2009. Relatívne
najbohatšie spravodajstvo ohľadom strediska za posledných 10 rokov priniesol Trend, ktorý
okrem komentovania samotného kvantitatívneho rastu strediska reflektoval otázky rastúcich
cien pozemkov a nehnuteľností a súvisiacej sociálnej polarizácie, inovatívneho potenciálu
miestnych podnikateľov a ich schopnosti čerpať eurodotácie, problematickému výkupu
pozemkov v dôsledku ich rozdrobenosti ako prekážke rastu strediska, či ekonomickej
efektívnosti spolupráce prevádzkovateľov stredísk [3,4]. Napriek pomerne širokému spektru
tém však aj tu chýbajú širšie súvislosti ako konflikt s ochranou prírody, či zachovanie
vidieckeho rázu obce. Geografom neprináleží hodnotiť kvalitu spravodajstva. Čo by ich však
malo zaujímať je, ako informácie v spravodajstve vplývajú na podobu skúmaného priestoru.
A napokon, kto a za akým účelom tento mediálny priestor ovplyvňuje. Je dôvodom absencie
súvislosti s problematikou životného prostredia a ochrany kultúrneho dedičstva možný
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nezáujem čitateľov? Sotva. Alebo tieto hrozby ani neexistujú? Tóthová et al. [5] už v polovici
90. rokov, teda pred výrazným nárastom počtu návštevníkov, upozorňujú na možnosť vzniku
konfliktov v tomto území medzi vlastníkmi strediska a pracovníkmi štátnej ochrany prírody.
Uvádzajú, že využívanie miestnej krajiny pre rekreačnú činnosť musí byť zosúladené
s ostatnými záujmami v území, s ochranou prírodných hodnôt, ochranou vodných zdrojov,
lesným

hospodárstvom

a poľnohospodárstvom.

Napriek

desaťnásobnému

zvýšeniu

návštevnosti v porovnaní s rokom 1996 (v súčasnosti okolo 400 tisíc lyžiarov ročne)
v médiách absentovala akákoľvek výraznejšia reflexia dopadov na miestne ekosystémy
v NPR Veľká Rača. Trend v obsiahlom článku kladne hodnotí spoluprácu zahraničného
investora so starostom obce, ale aj ochranármi; „...to všetko by nešlo, keby nebola dobrá
spolupráca obce, firmy a ochranárov. Robíme všetko pre to, aby sme akceptovali pripomienky
ochranárov. Prevádzkovatelia, ktorí sa púšťajú do bojov s ochranármi, robia chybu. Je to totiž
jedna z mála skupín v republike, ktoré sa nedajú skorumpovať,“ tvrdí Roman Weck, bývalý
prevádzkovateľ strediska [3]. Zástupcovia firmy, ako aj podnikateľsky naladený starosta
dostávajú v tomto médiu značný priestor, ochrancovia prírody však nie. Prevládajúci diskurz
sa niesol v duchu vyzdvihovania ekonomických prínosov strediska pre obec (obr. 1).

Obr. 1: V mediálnom diskurze o rozvoji strediska Veľká Rača prevláda budovateľské
nadšenie.
Oščadnica je dávaná za príklad obce, ktorá nespí. Naopak. Podniká, láka investorov,
rozširuje ponuku turistických služieb a v konečnom dôsledku rastie aj počet jej obyvateľov.
Premenu tohto vidieckeho priestoru však musíme chápať nielen v ekonomickom zmysle
(klesajúca nezamestnanosť, rastúce príjmy obyvateľstva, zvyšujúce sa ceny pozemkov
a nehnuteľností), ale aj vo fyzickom (zmena využitia pôdy v katastri obce), funkčnom (rastúci
význam rekreačnej funkcie na úkor poľnohospodárskej) a sociálno-kultúrnom (zmena vekovej
a ekonomickej štruktúry obyvateľstva, zmena spôsobu života a pod.).
V druhej časti analýzy sa venujeme mediálnemu obrazu územia ako turistickej
destinácie v dvoch úrovniach – ako región horných Kysúc a ako samotné stredisko Oščadnica
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– Veľká Rača. Známy turistický sprievodca Rough Guides predstavuje Kysuce týmito
slovami; „Málo známy a málo navštevovaný región Kysúc....je pokojným územím zvlnených
pohorí a malých mestečiek“. [6] Regionálne turistické portály predstavujú Kysuce ako „jeden
z najkrajších kútov stredného Slovenska“ [7], respektíve ako „kraj plný hôr, lesov a údolí“
[8]. Práve v kontexte porovnania so stále relatívne pitoreskným vidiekom Kysúc tvorí kontrast
propagácia strediska Oščadnica – Veľká Rača. Na domovskej stránke strediska [9] ide o
všetko, len nie zobrazenie vidieckeho priestoru. Prírodné prostredie tu zohráva úlohu javiska,
arény pre športové vyžitie, ktoré je vo svojej podstate urbánnym fenoménom. Nejde tu pritom
už iba o zimnú sezónu (obr. 2).

Obr. 2: Lyžiarske stredisko, zvyšky vidieckych osád a „Zóna ticha“, zdroj: [9].
Počas letnej sezóny tu návštevníci nájdu centrum zábavy Sun Paradise a v ňom
najdlhšiu bobovú dráhu na Slovensku, trampolíny, kolobežky, štvorkolky, ale aj možnosť
zjazdov na horskom bicykli s využitím lanovky. Tieto mestské aktivity v prírodne hodnotnom
prostredí spochybňujú samotnú vidieckosť tohto priestoru. Podhorské lazy sa ocitli v aréne,
ktorá nepriťahuje milovníkov prírody a vidieka, ale masy hľadajúce najmä zábavu.

Záver
V príspevku sme sa venovali problematike transformácie vidieckeho priestoru
procesom rozvoja masového cestovného ruchu na príklade strediska Oščadnica – Veľká Rača.
Cieľom príspevku bola kritická analýza konfliktu medzi rozvojom masového cestovného
ruchu, ochranou prírody a kultúrneho dedičstva v tejto lokalite. Zvolili sme metódu diskurznej
analýzy, pomocou ktorej sme kriticky hodnotili mediálny priestor ako súčasť konfliktu
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záujmových skupín v sledovanom území. Z analýzy vyplynuli dve skutočnosti. Za prvé,
v médiách prevláda ekonomický aspekt rozvoja strediska na úkor širšieho uchopenia
problematiky v súvislosti s ochranou prírody a kultúrneho dedičstva. Za druhé, propagácia
Kysúc ako vidiecko-prírodnej destinácie stojí v silnom kontraste s propagáciou strediska
prezentovanom ako modernú arénu pre športové aktivity mestského človeka.
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Vývoj poveternostnej situácie počas „pamätnej kalamity“ v januári 1987 na Slovensku
Peter Lenčéš
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra matematiky,
T. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika, peter.lences@ukf.sk

Úvod a formulácia cieľa
Z rozprávania skôr narodených sa často dozvedáme o zimách, v ktorých došlo
k mimoriadnym poveternostným udalostiam – nazvime ich extrémy počasia. Máme na mysli
najmä obdobia s veľmi silnými mrazmi alebo s bohatou snehovou pokrývkou. Mimoriadnou
poveternostnou udalosťou bolo zasiahnuté územie Slovenska aj v januári v roku 1987. Médiá
sa z času na čas zmieňujú o tejto udalosti ako o „pamätnej kalamite“, ktorá najviac postihla
juhozápadné Slovensko. Hneď na úvod poznamenáme, že táto kalamita bola sprevádzaná
mimoriadne výrazným ochladením. Vysoké úhrny zrážok a advekcia veľmi studenej
vzduchovej hmoty boli dôsledkom súhry niekoľkých okolností v cirkulačných pomeroch
Európy. Ich analýza, resp. analýza vývoja poveternostnej situácie, ktorá zapríčinila spomenuté
prejavy počasia, je cieľom príspevku. Obsah príspevku rozšírime aj o empirické údaje
z vybraných lokalít, ktorými budeme ilustrovať poveternostné podmienky vzniknuté
analyzovanou poveternostnou situáciou.

Materiál a metódy
V príspevku sa sústredíme na obdobie desiatich dní a to od 6. 1. 1987 do 15. 1. 1987,
v rámci ktorého budeme analyzovať vývoj poveternostnej situácie nad Európou. Za týmto
účelom využijeme archív synoptických máp NCEP (National Centers for Environmental
Prediction) dostupných napr. v [2]. Poveternostné podmienky daného obdobia budeme
ilustrovať údajmi o teplote vzduchu (denné maximum a minimum teploty vzduchu, okamžitá
teplota vzduchu v čase o 7.00, 14.00, 21.00 SEČ) a údajmi o výške snehovej pokrývky pre
daný deň. Ide o údaje namerané na týchto klimatologických staniciach Slovenského
hydrometeorologického ústavu: Bratislava – letisko, Nitra, Sliač, Poprad, Košice – letisko.

Výsledky a diskusia
Ak sa zameriame na zimy na našom území, meteorológovia a klimatológovia ich
z hľadiska teplotných pomerov členia na tuhé, normálne a mierne. Ako kritérium na
vymedzenie tuhých zím je v našej oblasti prijatá suma záporných priemerných denných teplôt
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za chladný polrok (t. j. za október až marec), ktorá musí dosiahnuť súčet aspoň 300° TS (kde
TS je označenie pre tzv. teplotnú sumu predstavujúcu aritmetický súčet priemerných denných
teplôt), pre mierne zimy je to pod 100° TS a pre normálne zimy platí interval 100 až 300° TS
[3]. Výskyt tuhých zím je u nás podľa [3] viazaný na tieto tri základné podmienky:
• meridionálna cirkulácia (prevládajúce prúdenie pozdĺž poludníkov) v smere od severu

na juh, resp. zonálna cirkulácia (prevládajúce prúdenie pozdĺž rovnobežiek) v smere
od východu na západ,
• akumulácia studenej vzduchovej hmoty (kontinentálnej polárnej alebo kontinentálnej

arktickej) v oblasti vyšších zemepisných šírok (európska časť Ruska, Škandinávia,
severný Ural) a jej advekcia do našej oblasti,
• dlhotrvajúca súvislá snehová pokrývka, ktorá podporuje vyžarovanie tepla od

zemského povrchu a vznik pevninských tlakových výší blokujúcich postup
frontálnych systémov od západu (prinášajúcich relatívne teplý vzduch).

V sledovanom období 6. 1. – 15. 1. 1987 došlo k súhre uvedených podmienok.
V oblasti severnej Európy a Ruska nastala začiatkom januára akumulácia arktického vzduchu,

čo dokumentuje rozloženie teploty vzduchu zo dňa 6. 1. v hladine 850 hPa (tejto hladine tlaku
vzduchu zodpovedá podľa [1] výška cca 1500 m n. m.) (obr. 1).

Obr. 1: Rozloženie teploty vzduchu 6. 1. 1987 v hladine 850 hPa (zdroj: [2])
V tento deň postupovala cez karpatskú oblasť ďalej na východ vypĺňajúca sa tlaková
níž, ktorá 7. 1. na svojej zadnej strane podmienila advekciu naakumulovaného studeného
vzduchu z vyšších zemepisných šírok, pričom v ďalších dňoch advekcia studeného vzduchu
pokračovala, no už po prednej strane oblasti vysokého tlaku vzduchu rozširujúcej sa zo
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severnej Európy, čo dokumentuje rozloženie tlaku vzduchu v hladine 500 hPa (podľa [1]
nadmorská výška cca 5 km) zo 6. 1. a z 10. 1. (obr. 2). Táto oblasť tlakovej výše súčasne
blokovala postup frontálnych systémov od západu a vytvárala dobré podmienky pre
vyžarovanie tepla od zemského povrchu (navyše podporené už existujúcou súvislou snehovou
pokrývkou), čo spôsobilo ďalšie vychladzovanie prízemnej vrstvy vzduchu.

Obr. 2: Rozloženie tlaku vzduchu 6. 1. 1987 a 10. 1. 1987 v hladine 500 hPa (zdroj: [2])

Poveternostná situácia sa radikálne skomplikovala 11. 1. V oblasti Stredomoria totiž
došlo 10. 1. k cyklogenéze (vzniku tlakovej níže). Tlaková níž sa z oblasti Stredomoria
presúvala na severovýchod a svojou oblačnosťou a zrážkami ovplyvňovala počasie na našom
území v dňoch 11. 1. a 12. 1. Intenzita zrážok nad strednou Európou bola v týchto dňoch
zosilnená v dôsledku prechodného prúdenia teplejšieho a vlhkého vzduchu od juhovýchodu
vo vyšších vrstvách ovzdušia, kým v prízemnej vrstve pokračoval prílev veľmi studeného
vzduchu od severovýchodu. Rozloženie tlaku vzduchu spolu s danou tlakovou nížou a jej
postup v dňoch 11. 1. a 12. 1. možno sledovať na obr. 3. Všimnime si zhustené izobary v dni
12. 1. aj nad našim územím, čo vypovedá o výraznom tlakovom gradiente medzi tlakovou
nížou a tlakovou výšou, ktorá sa rozprestierala nad severnou Európou. Dôsledkom tohto
gradientu bol silný severný až severovýchodný vietor, ktorý v kombinácii s intenzívnym
snežením výrazne komplikoval dopravu.
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Obr. 3: Rozloženie tlaku vzduchu 11. 1. 1987 a 12. 1. 1987 v hladine 850 hPa (zdroj:[2])
Za pozornosť však stojí aj obr. 4 – rozloženie teploty vzduchu v hladine 850 hPa 11. 1.
a 12. 1. Je na ňom vidieť, že v tylovej časti danej tlakovej níže prenikal od severovýchodu až
nad Britské ostrovy a do Francúzska mimoriadne studený vzduch. Jedno jadro tohto
studeného vzduchu sa 12. 1. nachádzalo nad južným Nemeckom a druhé východne od Fínska.

Obr. 4: Rozloženie teploty vzduchu 11. 1. 1987 a 12. 1. 1987 v hladine 850 hPa (zdroj: [2])

Po presune tlakovej níže nad Ukrajinu (13. 1.) masa studeného vzduchu naplno
prenikla aj do strednej Európy, čo máme možnosť vidieť na obr. 5. V nasledujúcich dňoch
(14. 1. a 15. 1.) došlo vo všetkých výškach nášho územia k otepleniu, keďže od juhozápadu
postupovala do strednej Európy ďalšia tlaková níž, ktorá na svojej prednej strane začala nad
strednú Európu vháňať teplejšiu vzduchovú hmotu z nižších zemepisných šírok. Také výdatné
sneženie ako predchádzajúca tlaková níž však už nepriniesla.
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Obr. 5: Rozloženie teploty vzduchu 13. 1. 1987 v hladine 850 hPa (zdroj: [2])
V ďalšom texte uvádzame syntézu empirických údajov o teplote vzduchu a výške
snehovej pokrývky prislúchajúcich klimatologickým staniciam Bratislava – letisko (A), Nitra
(B), Sliač (C), Poprad (D), Košice – letisko (E). Údaje sú namerané v období 10. 1. – 13. 1.
1987 a spracované sú v tab. 1 a tab. 2.

Tab. 1: Údaje o okamžitej (o 7.00, 14.00, 21.00) a max. a min. teplote vzduchu (v °C) (zdroj:
SHMÚ)

10. 1.
A
B
C
D
E

11. 1.

12. 1.

13. 1.

t7

t14

t21

tmax

tmin

t7

t14

t21

tmax

tmin

t7

t14

t21

tmax

tmin

t7

t14

t21

tmax

tmin

-9,2

-7,3

-7,0

-2,0

-9,6

-11,0

-14,5

-15,2

-6,6

-15,5

-18,0

-15,6

-15,2

-15,2

-18,1

-20,8

-14,9

-13,8

-13,6

-21,5

-11,5

-6,8

-7,0

-4,3

-11,6

-7,6

-8,8

-14,0

-6,6

-14,0

-18,8

-18,4

-26,7

-14,0

-26,7

-18,7

-14,9

-12,8

-12,3

-29,0

-18,8

-10,5

-9,0

-8,0

-23,7

-7,4

-5,9

-8,9

-5,0

-9,2

-14,2

-15,7

-24,1

-8,7

-24,1

-25,4

-18,2

-15,2

-15,2

-28,6

-20,2

-12,8

-13,4

-12,3

-21,3

-14,1

-15,3

-19,4

-12,4

-19,4

-20,6

-18,3

-21,0

-17,7

-21,2

-27,6

-18,8

-26,2

-16,8

-28,6

-13,4

-9,0

-9,7

-8,8

-14,8

-8,5

-10,4

-13,8

-8,0

-14,0

-13,8

-13,3

-16,9

-13,0

-17,0

-24,4

-17,3

-16,0

-16,0

-25,9

Tab. 2: Údaje o výške snehovej pokrývky (v cm) (zdroj: SHMÚ)

A
B
C
D
E

10. 1.
31
16
22
14
34

11. 1.
38
22
29
16
38

12. 1.
45
28
35
24
40

13. 1.
48
29
35
26
48

V tab. 1 je vidieť, že obzvlášť v dňoch 12. 1. a 13. 1. sa teploty vzduchu počas celého
dňa držali na veľmi nízkej úrovni. Napr. v Nitre 12. 1. maximálna teplota nevystúpila nad –
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14 °C. V noci z 12. 1. na 13. 1. teplota pri zmenšení oblačnosti po presune tlakovej níže nad
Ukrajinu a vzostupe tlaku vzduchu výrazne klesala, pričom dosiahla minimá blížiace sa k – 30
°C a to aj v nížinách. Spomedzi uvedených klimatologických staníc v túto noc najnižšiu
teplotu zaznamenala Nitra (– 29 °C). K ránu už teplota začala stúpať z dôvodu pribudnutia
oblačnosti.
Výška snehovej pokrývky sa na juhozápade a juhu nášho územia blížila k 50 cm (tab.
2), miestami však bola táto výška prekonaná (najmä po 15. 1. v súvislosti s už menej
výdatným snežením podmieneným novou tlakovou nížou). V severných lokalitách bola
snehová pokrývka tenšia.

Záver
Na území Slovenska sa ochladenie také výrazné, ako v januári v roku 1987 už
v ďalších nasledujúcich rokoch po roku 1987 nevyskytlo. Ba dokonca, klimatológovia
zaznamenávajú v ostatných dvoch desaťročiach posun k miernym zimám, ktorý spájajú
s klimatickými zmenami. To však neznamená, že v budúcnosti sa nebudú vyskytovať aj tuhé
zimy. No hypoteticky možno predpokladať, že ich početnosti budú nižšie než v prípade
miernych zím. Snehová kalamita z roku 1987 spojená s mimoriadne silnými mrazmi však
vyjadruje skutočnosť, že pri súhre podmienok, ktoré sme v príspevku vymedzili, môže dôjsť
k veľmi významnému – či už krátkodobému alebo dlhodobému – ochladeniu v ktorúkoľvek
zimu.
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Ladislav Novotný
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny, Mlynská dolina 842 15 Bratislava, Slovensko;
novotny@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Migrácie obyvateľstva oddávna pútajú pozornosť nie len v geografii, ale aj v iných
vedách. Jedným z najvýraznejších procesov, ktoré v súčasnosti menia mapu rozmiestnenia
obyvateľstva z intraregionálneho aspektu je suburbanizácia.
Napriek mnohým súčasným výskumom, možno tento fenomén na Slovensku
v porovnaní so Západnou Európou, či Severnou Amerikou považovať za pomerne málo
preskúmaný. Medzi základné otázky výskumu populačných prejavov suburbanizácie určite
patrí jej rozsah a jej intenzita v rôznych častiach zázemia miest.
Cieľom tohto príspevku je poukázať na vývoj rozsahu a intenzity populačných
prejavov suburbanizácie v zázemí Bratislavy v rokoch 1992 až 2008, teda v období
transformácie ekonomického, politického i sociálneho života, a to na základe zhodnotenia
vývoja mier migračného prírastku v obciach zázemia funkčného mestského regiónu
Bratislava.

Metodologické východiská
Na Slovensku, podobne ako v mnohých krajinách strednej a východnej Európy bol
prirodzený urbánny vývoj desaťročia do značnej miery deformovaný viacerými politickými,
ekonomickými i legislatívnymi nástrojmi. V zhode so zisteniami viacerých autorov, ktorí sa
zaoberali urbánnym vývojom v transformujúcich sa krajinách [4, 6, 9] môžeme očakávať, že
vývoj a priebeh jednotlivých štádií urbánneho vývoja bude výrazne rýchlejší ako v
dlhodobo prirodzene sa formujúcich urbánnych regiónoch. V niekoľkých výskumoch [4, 9] sa
zistilo, že zmeny v trendoch urbánneho vývoja v postsocialistických krajinách môžu
prebehnúť tak rýchlo, že v medzicenzovom období sa vystrieda aj niekoľko fáz vývoja.
Na vytvorenie základnej predstavy o rozsahu a intenzite populačných prejavov
suburbanizácie je preto vhodné využiť dáta z každoročnej evidencie obyvateľstva za
jednotlivé obce [8]. Spracovanie vývoja za každý rok zvlášť umožňuje pomerne presne
zachytiť zmeny prebiehajúcich trendov, nebráni však interpretácii zistení za väčšie časové
intervaly.

1071

Základnou priestorovou jednotkou v tomto výskume je funkčný mestský región
(FMR) Bratislava. Na Slovensku boli FMR vyčlenené A. Bezákom [1] na základne denných
urbánnych systémov. Tieto FMR sa vyznačujú relatívne vysokou mierou vnútornej
koherencie a uzavretosti. V rámci každého takéhoto regiónu vyčleňujeme jadro a zázemie.
Každá obec v zázemí by tak mala mať intenzívnejšie väzby na jadro svojho FMR ako na jadro
akéhokoľvek iného FMR. Výhodou takto poňatého regiónu je predpoklad, že populačné
prejavy suburbanizácie v ktorejkoľvek obci zázemia FMR sú dominantne ovplyvňované
vlastným jadrom FMR a vplyv jadier iných FMR môže byť len minimálny.
Jadro FMR v tomto výskume tvorí 10 vnútorných mestských častí Bratislavy.
Okrajové mestské časti, ktoré sú od centrálnych priestorovo oddelené, a ktoré sa výraznejšie
vyznačujú vidieckym charakterom sú zaradené do zázemia FMR. Okrem týchto 7 okrajových
mestských častí (Jarovce, Rusovce, Čunovo, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica
a Vajnory) tvorí zázemie FMR 105 obcí, z toho 7 miest (Stupava, Malacky, Svätý Jur,
Pezinok, Modra, Senec a Šamorín). Priestorovo do zázemia FMR Bratislava patrí aj Vojenský
obvod Záhorie, vzhľadom na veľmi špecifické podmienky osídlenia tejto však do hodnotenia
nie je zahrnutý.
Otázkou výberu vhodnej veličiny na pozorovanie populačných prejavov urbánneho
vývoja sa podrobnejšie zaoberajú Drewett a Rossi [3], ktorí na základe testovania mnohých
urbánnych regiónov v krajinách Západnej Európy konštatujú, že: „...je evidentné, že migračné
pohyby sú dominantnou silou zodpovednou za zaradenie regiónu do štruktúr urbánneho
vývoja.“ Taktiež poukazujú na to, že dva komponenty celkového pohybu nie sú od seba
nezávislé veličiny, avšak migračné pohyby majú dominantný vplyv na celkový vývoj regiónu.
Tento výskum preto intenzitu suburbanizácie hodnotí na základe priemerných ročných mier
migračného prírastku (rM), pričom vychádza z modelu aritmetického rastu. Túto mieru pre
viacročné obdobie možno vypočítať nasledovne:
rMi =

MPit + MPit +1 + ... + MPih
1000
Psit + Psit +1 + ... + Psih
,

[A]

rMi pritom predstavuje priemerný ročný migračný prírastok v obci i, MPi predstavuje
migračné saldo obce i v roku t (posledný rok skúmaného časového intervalu označujeme h).
Psi predstavuje stredný stav obyvateľstva obce i v roku t až h. Pre obdobie jedného roku tak
mieru migračného prírastku vypočítame ako:
rMi =

MPi
1000 ,
Psi
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[B]

Vzdialenosti obcí v tomto príspevku sú hodnotené najkratšia vzdialenosť medzi
stredom obce a stredom jadra FMR (Kamenné námestie v Bratislave) v cestnej sieti. Hodnoty
za jednotlivé obce sú určené pomocou internetového programu Mapy Google [7]. Na základe
zistených hodnôt boli obce v zázemí rozdelené do 4 intervalov: 10-19,9 km, 20-29,9 km, 3039,9 km a 40 a viac km (obr.1).

Obr. 1: Kategórie obcí podľa vzdialenosti od stredu jadra FMR BA po cestných
komunikáciách.
Poukázaním na vzájomnú súvislosť mier migračného prírastku, vzdialenosti a času je
možné načrtnúť vývoj rozsahu a intenzity populačných prejavov suburbanizácie v zázemí
FMR Bratislava.

Výsledky a diskusia
Až do začiatku 90-tych rokov minulého storočia na Slovensku prevládali koncentračné
a centralizačné migračné trendy [2]. To sa dialo najmä pod vplyvom viacerých sociálnych,
ekonomických a legislatívnych faktorov. Až zavedením trhovej ekonomiky, z toho plynúcich
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zmien sociálneho prostredia, či zrušením stavebných obmedzení v nestrediskových obciach
vznikajú podmienky na výraznejší prejav decentralizačných migračných trendov. Dá sa však
očakávať, keďže zmena bydliska podlieha dlhšej príprave, že decentralizačné tendencie, ktoré
sa v rozvinutých krajinách začali prejavovať už skôr, budú legislatívne, ekonomické
a spoločenské zmeny nasledovať s určitým oneskorením. Tento predpoklad potvrdzujú aj
štatistické dáta (tab.1).

Tab. 1: Priemerná ročná miera migračného prírastku v zázemí FMR Bratislava podľa
vzdialeností obcí od jadra; zdroj: [8].

rok
km
1019,9
2029,9
3039,9
40+

1992-1995

1996-2000 2001-2004 2005-2008

1,295

5,611

12,620

27,116

2,423

4,713

8,642

13,288

0,824
-1,005

3,660
5,741

6,865
7,164

9,944
7,882

Hodnoty rM v obciach zázemia v rokoch 1992-1995 boli veľmi nízke. Obce vo
vzdialenosti 20-30 km od stredu jadra FMR dosiahli rM takmer dvojnásobne vyššie ako obce
ležiace najbližšie, teda vo vzdialenosti 10-20 km od jadra. Tento stav je možné vysvetliť aj
tým, že vo vzdialenosti 20-30 km od stredu jadra FMR leží 5 zo 7 miest ležiacich v zázemí,
pričom v tomto období boli práve tieto mestá najväčšími percipientmi migračných tokov.
Zároveň však možno však predpokladať, že do značnej miery išlo o toky z vlastných
vidieckych zázemí týchto miest a nie z Bratislavy. Jadro FMR v tomto období dosiahlo rM
3,329 ‰. Z hľadiska migračných tokov tak v regióne dominovala centralizácia. Rozsah
suburbanizácie je tak v tomto čase minimálny.
Od začiatku sledovaného obdobia majú rM rastúci trend vo všetkých vzdialenostných
kategóriách obcí (pozri Graf 1). To nasvedčuje tomu, že rozsah i intenzita suburbanizácie
v zázemí Bratislavy v čase rastie.
S postupujúcim časom sa aj závislosť rM od vzdialenosti obcí prejavuje výraznejšie.
V intervaloch rokov 1996-2000 a 2001-2004 bol zaznamenaný pokles mier migračných
prírastkov s rastúcou vzdialenosťou od jadra vo vzdialenostných kategóriách do 40 km.
V kategórii nad 40 km však boli dosiahnuté vyššie miery migračných prírastkov ako
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v kategórii 30-40 km, pričom v období 1996-2000 zaznamenali obce vzdialené od jadra vyše
40 km najvyššie hodnoty rM. Paradoxne, však zvýšená rM v najvzdialenejších obciach podľa
[5] môže naznačovať, že vplyv jadra regiónu z hľadiska migračných tokov ešte nesiaha do
obcí z kategórie najvzdialenejších od jadra a zvýšenú mieru rM viac podmieňujú pomery
miestnych sídelných systémov, ako decentralizácia obyvateľov jadra regiónu.

miera migračného prírastku v ‰

30
25
20
15
10

10-20
20-30

5

30-40
40+

0
1992-1995

1996-2000

2001-2004

2005-2008

-5

Graf 1: Priemerná ročná miera migračného prírastku v zázemí FMR Bratislava podľa
vzdialeností obcí od jadra.
V poslednom časovom intervale, teda v období rokov 2005-2008 pre všetky
vzdialenostné kategórie obcí platí, že s rastúcou vzdialenosťou od jadra rM klesá. Postupný
pokles rM možno v súlade s [5] považovať za dôkaz smerovania migračných tokov z jadra do
celého zázemia. Suburbanizácia Bratislavy tak v tomto období nadobudla rozsah celého FMR.
Rozdielnosť jej intenzity v jednotlivých vzdialenostných zónach sa oproti predošlým
obdobiam ešte zvýraznila. Najrýchlejšie hodnoty rM rástli v obciach ležiacich najbližšie
k jadru, kde oproti predošlému obdobiu dosiahli viac ako dvojnásobnú hodnotu. Z 12,620 ‰
v rokoch 2001 – 2004 rM vzrástlo na 27,116 ‰. Zároveň hodnota rM 27,116 ‰ v obciach
vzdialených od stredu jadra FMR 10-20 km je viac ako dvojnásobná oproti hodnote 13,288 ‰
v obciach od jadra vzdialených 20-30 km. Takýto výrazný rozdiel medzi uvedenými
vzdialenostnými kategóriami bol zaznamenaný prvý krát v celom sledovanom období.
V nasledujúcich vzdialenostných kategóriách je už pokles hodnôt rM miernejší.
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Záver
Rozsah suburbanizácie reprezentovaný hodnotami rM v celom pozorovanom období
postupne narastal. Kým začiatkom 90-tych rokov uplynulého storočia ešte prevládali
migračné toky smerujúce zo zázemia do jadra regiónu, v neskorších obdobiach sa začína
prejavovať suburbanizácia. Tá spočiatku dominovala len v obciach ležiacich najbližšie pri
Bratislave, koncom pozorovaného obdobia sa však už prejavovala v celom zázemí FMR.
Podobne ako samotný rozsah suburbanizácie sa v čase výrazne menila aj jej intenzita
v jednotlivých vzdialenostných kategóriách obcí. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že
v celom pozorovanom období sa miery migračných prírastkov v zázemí FMR Bratislava
zvyšovali, a taktiež vzrastal význam vzdialenosti obcí od stredu jadra FMR, čo sa
najvýraznejšie prejavilo v poslednom sledovanom časovom intervale rokov 2005 až 2008,
kedy obce ležiace vo vzdialenosti 10-20 km od stredu jadra FMR dosahovali viac ako
dvojnásobne vyššie miery rMi ako obce ležiace vo vzdialenosti 20-30 km.
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Priestorové rozmiestnenie a morfológia rozptýleného osídlenia na Slovensku
Štefan Omasta
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra regionálnej geografie,
ochrany a plánovania krajiny, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, omasta@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Jedným z mála zachovaných historických krajinných a sídelných štruktúr na
Slovensku je rozptýlené (v literatúre sa často ako synonymum používa kopaničiarske)
osídlenie. Jeho vznik a vývoj na Slovensku súvisel najmä s priebehom troch kolonizačných
vĺn, a to valaskej, kopaničiarskej a horalskej.
Avšak zmeny v sídelnom systéme Slovenska, ktoré prebehli od ich pôsobenia
spôsobili, že vtedajšie a súčasné rozptýlené osídlenie je priestorovo, no hlavne množstvom,
značne odlišné. Najviac sa zachovalo v oblastiach, kde prebiehala kopaničiarska kolonizácia.

Ďalším, ale oveľa menej početným je rozptýlené osídlenie, ktoré vzniklo nezávisle od týchto
kolonizačných vĺn, preto sa mu budeme v príspevku venovať len okrajovo.
Cieľom príspevku je poukázať na priestorové rozmiestnenie rozptýleného osídlenia
v rámci Slovenska so zameraním najmä na kopaničiarske oblasti osídlenia a tiež súčasnú
priestorovú štruktúru kopaníc, na ktorú vplývalo množstvo faktorov.

Materiál a metódy
Tým, že je tento príspevok viac teoreticky koncipovaný, nevyužívame v ňom žiadne
kvantitatívne metódy a ukazovatele. Z geografických metód boli využité: mapovanie,
z kamerálnych metód štúdium mapových materiálov, metóda generalizácie textu, metóda
kauzálnej a genetickej analýzy. Použitý materiál uvádzame v zozname použitej literatúry.

Výsledky a diskusia
Podmienky vzniku rozptýleného osídlenia

Vznik rozptýleného osídlenia na Slovensku, ako už bolo spomenuté vyššie, súvisí
s tromi kolonizačnými vlnami – valaskou, horalskou (obe boli pastierske) a kopaničiarskou.
Pri valaskej kolonizácií išlo o dosídľovanie horských oblastí severného a stredného
Slovenska pastierskym obyvateľstvom hlavne v 15.-17.storočí, pričom prvá zmienka
o valaskej kolonizácií na Slovensku pochádza z prvej polovice 12. storočia [1]. Najskôr sa
Valasi objavujú na východnom Slovensku na Nevickom hradnom panstve, potom v Tibave.
Odtiaľ prenikli Valasi aj do severného Zemplína, kde založili Ulič a Ubľu. V severnej časti
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Šariša sa Valasi objavili v druhej polovici 14. Na územie severného Spiša preniklo valaské
obyvateľstvo začiatkom 15. storočia, odkiaľ sa rozšírili aj do južných oblastí Spiša a aj do
gemerskej časti Slovenského Rudohoria. Neskôr sa objavujú vo Zvolenskej stolici na

Ľupčianskom panstve. V Liptove sa valaskí osadníci začali v rovnakom čase usadzovať aj
v starších slovenských dedinách (Valaská Dubová, Východná). Do druhej polovice 15.
storočia možno zahrnúť aj počiatky valaského osídlenia na Orave (Kňažia, Medzibrodie).
V období 70. a 80. rokov 15. storočia sú zachované prvé správy o valaských osadách
v Trenčianskej a jedinej lokalite v Nitrianskej stolici (Valaská Belá) [2].
Horalská kolonizácia je mladšia, spadá do 17.-18. storočia. Horali (Gorali) osídlili
najmä územie horných Kysúc, hornej Oravy a časť severného Spiša.
Kopaničiarska kolonizácia znamenala vnútorné dosídľovanie horských a podhorských
oblastí Slovenska domácim obyvateľstvom v 16.-19. storočí. Vznik kopaničiarskych sídiel
súvisel s veľkým množstvom kopaničiarskej pôdy, ktorá bola z materských oblastí ťažko
prístupná. Preto sa na vzdialených kopaniciach stavali sezónne obydlia a hospodárske stavby,
ktoré

sa

neskôr

stali

základom

trvalých

kopaničiarskych

sídiel.

Išlo

výlučne

o poľnohospodársku kolonizáciu sekundárneho charakteru t.j. delením rodového majetku
obyvateľov sústredených sídiel (jadier) v horských a podhorských oblastiach. Kulminovala
v 18. a v prvej polovici 19. storočia, keď vznikala rozhodujúca väčšina kopaničiarskych
sídiel. Touto kolonizáciou vznikali sídla v oblasti Kysúc a Oravy, Detvy, Bielych Karpát,
Myjavskej pahorkatiny, Pohronského Inovca, Tríbeča, Vtáčnika a inde.
Priestorové rozmiestnenie a klasifikácia rozptýleného osídlenia

Prvým, kto sa venoval rozmiestneniu a klasifikácií rozptýleného osídlenia bol JANŠÁK
[3]. Kopanice rozdelil teritoriálne do piatych skupín:



skupina I. zahrňuje rozhranie Malých a Bielych Karpát,



skupina II. je malý ostrov v okolí Valaskej Belej,



skupina III. zahrňuje východný svah Beskýd od Púchova, cez Čadcu až po Námestovo,



skupina IV. tvorí menší ostrov v okolí starého banského mesta Nová Baňa,



skupina V. zahŕňa v sebe lazy krupinské, turopolské, detvianske a tisovecké.

Ďalší autori sa stotožňujú s týmito vymedzenými oblasťami, avšak s určitými
modifikáciami. V súlade s Hubom [4] môžeme rozptýlené osídlenie na Slovensku rozdeliť do
týchto 5 základných oblastí, pričom existujú aj exklávy tohto typu osídlenia (obr.1):
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I. Oblasť kopaničiarskeho osídlenia v Slovenskom Rudohorí a v okolitých pohoriach
Slovenského stredohoria (Detvianska laznícka oblasť), ktorá sa delí na podoblasti:

Podpolianska, Krupinská, Lučenecká, Rimavskosobotská a Breznianska.
II. Javornícko-beskydská kopaničiarska oblasť, deliaca sa na podoblasti: Kysucká,
Považskobystrická, Žilinská a Oravská.
III. Kopaničiarska oblasť Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny (s enklávami v susedných
orografických celkoch), deliaca sa na podoblasti: Myjavská a Trenčianska.
IV. Novobanská kopaničiarska (štálová) oblasť.
V. Oblasť kopaničiarskeho osídlenia v Strážovských vrchoch (valasko-belianska oblasť).
Okrem týchto piatych hlavných oblastí rozptýleného osídlenia môžeme identifikovať
aj vedľajšie oblasti a ostrovy rozptýleného osídlenia:



Skupina drobných osád v Starohorských vrchoch (Staré Hory-Motyčky-Donovaly),
prípadne ešte s osadou Magurka a bývalou osadou Kalište v Nízkych Tatrách,



Osídlenie v Podtatranskej brázde a Skorušine – Huty a Borové,



Osídlenie na Záhorskej nížine (medzi Veľkými Levármi a Lakšárskou Novou Vsou), na
Podunajskej nížine (na západ od Kolárova), v Považskom Inovci (najmä v oblasti
Bezovca), v Malých Karpatoch (Rozbehy), v Juhoslovenskej kotline (v okolí Tornale),
v Stolických vrchoch (v okolí Revúcej), v Ľubovnianskej vrchovine (oblasť Mníška
nad Popradom) a vo Východoslovenskej nížine (Slovenské Nové Mesto).

Obr. 1: Hlavné oblasti rozptýleného osídlenia na Slovensku
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Priestorová štruktúra kopaníc

Nahálka [5] rozlišuje obce z hľadiska veľkosti a sídliskových funkcií ústredia obce:
1.

Kopaničiarske obce bez rozvinutého ústredia (obce bez jadra) (obr.2),

Obr. 2 : Kopaničiarska obec bez rozvinutého ústredia
obec s ústredím

Obr. 3 : Kopaničiarska

2.

Kopaničiarske obce s rozvinutým ústredím,

3.

Kopaničiarske obce s ústredím mestského charakteru. (obr.3).
Do prvej skupiny možno zaradiť takmer všetky obce, ktoré vznikli v poslednom čase

odčlenením z veľkých materských obcí. Ide prevažne o obce s rozsiahlymi kopaničiarskymi
obvodmi a pritom malými sídliskovo nerozvinutými ústrediami. Do druhej skupiny spadajú
ostatné tradičné obce, ktoré majú ústredie vo veľkosti obvyklej pre vidiecke sídliská na
Slovensku a s bežnou úrovňou občianskej a technickej vybavenosti týchto sídlisk. Do tretej
skupiny patria mestá s početnými kopanicami, napr. Krupina, Detva, Čadca, Nová Baňa.
V rámci uvedených skupín (typov) možno rozlíšiť ešte subtypy. Na základe vzťahu
kopaníc k svojím jadrám sa obce podľa Lauko [6] delia na:
1.

Kopaničiarske obce s excentricky položeným ústredím, s kopanicami vôkol jednej
hlavnej zbernej cesty, s podružnými ústrediami (obr. 4). Tento typ (i bez podružného
ústredia) sa na Slovensku vyskytuje v oblastiach s hlbšie rezaným reliéfom (Kysuce,
Javorníky). Ústredná obec leží zväčša pri vyústení, alebo v spodnej časti doliny
a kopanice sú v doline a v bočných dolinách (napr. Lubina).

Obr. 4: Kopaničiarska obec s excentricky položeným ústredím, s kopanicami vôkol jednej
hlavnej zbernej cesty, s podružnými ústrediami
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2.

Kopaničiarske obce s excentricky položeným ústredím a s kopanicami pozdĺž dvoch,
alebo viacerých zberných ciest (obr.5). Tento typ kopaničiarskych obcí sa nachádza
prevažne v miestach, kde ústredie obce leží na sútoku dvoch, alebo viacerých vodných
tokov a kopanice vybiehajú pozdĺž dolín, ktorými vedú cesty. Možno ich rozčleniť na
obce s podružným centrom (centrami), ktoré sa vyznačujú pomerne veľkým územím
katastra a staršou históriou (Stará Turá), alebo bez neho s obvykle menším katastrom
(Prietrž).

Obr. 5: Kopaničiarska obec s excentricky položeným ústredím, s kopanicami pozdĺž dvoch,
alebo viacerých zberných ciest
3.

Kopaničiarske obce s ústredím v centre a s kopanicami územne rozmiestnenými okolo
neho. Takýto typ sa vyskytuje v prípadoch, že je ústredie lokalizované v mieste, kde sa
zbiehajú doliny viacerých smerov (prípadne v malej kotline), ako napr. Krajné. Inou
možnosťou je prípad, že obec vznikla v nedávnej minulosti a ústredie sa vyvinulo
s bývalého podružného ústredia, ležiaceho uprostred kopaníc. Tieto obce možno takisto
rozčleniť na kopaničiarske obce s podružnými ústrediami, napr. Podkylava (obr.6) a bez
podružného ústredia, napr. Brestovec (obr.3).

Obr. 6: Kopaničiarska obec s ústredím v centre a s kopanicami územne rozmiestnenými
okolo neho, s podružným ústredím
Záver
Na súčasné priestorové rozmiestnenie rozptýleného osídlenia na Slovensku mala
najväčší vplyv najmä kopaničiarska, sčasti aj valaská kolonizácia. Na Slovensku rozoznávame
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5 hlavných oblastí rozptýleného osídlenia: Detvianska laznícka oblasť, Javornícko-beskydská
kopaničiarska oblasť, Kopaničiarska oblasť Bielych Karpát a Myjavskej pahorkatiny,
Novobanská štálová oblasť a Valasko-belianska oblasť. Sídla boli zakladané najmä na
poľnohospodárskej báze a na ich vznik a rozmiestnenie vplývalo množstvo faktorov, no
najmä členitosť a tvar georeliéfu, geologický podklad, množstvo a dostupnosť podzemných
vôd, atď. Väčšina týchto oblastí je v súčasnosti postihnutá regresiou, či už populačnou, alebo
ekonomickou, keďže s ubúdajúcim počtom obyvateľov jednotlivých kopaníc, či lazov,
dochádza k problému obhospodarovania tohto typu sídla, a tým aj k úpadku, resp.
v extrémnych prípadoch aj ku zániku, ktorý môže do istej miery potlačiť vplyv čoraz väčšieho
využívania domov na účely rekreácie a druhého bývania.
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Formovanie, priebeh a environmentálny dopad bahenných povodní
Juraj Ondrčka
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie
a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovensko, ondrcka@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Jedným z následkov extrémnych zrážkových udalostí sú popri povodniach,
vodnoeróznych a gravitačných procesoch aj bahenné povodne. Avšak na Slovensku, prípadne
aj v zahraničí je venovaná bahenným povodniam len malá miera pozornosti. Bahenné
povodne vznikajú počas extrémnych zrážok, kedy dochádza na svahoch k významnej erózii
pôdy a ku koncentrovanému ronu spojenému s vytváraním efemérnych výmoľov vyvíjajúcich
sa na dnách úvalín a suchých dolín a majú za následok akumuláciu erodovaného materiálu
v depresných polohách. Bahenné povodne nesúvisia s tokmi, ale výlučne s obrábanými
poliami [1]. Čím intenzívnejšie sú erózne ronové procesy alebo inými slovami, čím vačší je
geomorfologický efekt extrémnych meteorologicko-hydrologických udalostí, ktoré ich
iniciujú, tým extrémnejšie prejavy nadobúdajú bahenné povodne [2]. Hoci extrémne zrážky
predstavujú nevyhnutnú podmienku pre iniciovanie geomorfologického pôsobenia ronu,
rozhodujúcou príčinou intenzívnej ronovej erózie je absencia vegetačnej pokrývky. Keďže sú
tým efektívnejšie, čím je väčšia erózia, ich najškodlivejšia podoba sa vyskytuje počas takých
extrémnych zrážok, ktoré prichádzajú v čase, keď je vegetačná pokrývka zanedbateľná alebo
dokonca úplne chýba [2]. Počas erózie a akumulácie materiálu nedochádza iba k poškodeniu
alebo aj k devastácii úrody, ale pokiaľ bahenná povodeň zasiahne ľudské sídla resp.
komunikácie, dochádza k rozsiahlym škodám na majetku, k ohrozeniu ľudských životov a pri
špecifických podmienkach môže dôjsť aj k stratám na životoch.
Podľa klesajúceho množstva vody možno teda diskutované procesy zoradiť
nasledovne: „čisté” záplavy zo svahov (bez bahna), bahenné povodne (muddy floods),
bahnotoky (mudflows), zemné prúdy (earth flows) a „suché” zosuvy („dry“ landslides). Podľa
Starkela [3, 4] iba zrážky s denným úhrnom 20 mm a viac a intenzitou dažďa vyššou ako 1 –
3 mm.min–1 sú schopné generovať ron v poľnohospodársky využívanej krajine a tým
iniciovať efektívne pôsobenie ronových procesov, vyúsťujúcich do bahenných povodní.
Problematika bahenných povodní je rozpracovaná v krajinách severozápadnej Európy,
a to najmä vo Veľkej Británii, Francúzsku, Belgicku a Holandsku. Práve v Holandsku,
konkrétne v Limburgu, bol uskutočnený prvý pokus o inventarizáciu prejavov tohto fenoménu
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[5]. Najúplnejšia inventarizácia však bola vykonaná v oblasti South Downs v južnom
Anglicku [6]. Vo Francúzsku je z tohto hľadiska dlhodobejšie monitorovaný región Pays de
Caux, situovaný v pobrežnej oblasti na severozápade krajiny [7], v Belgicku jeho centrálna

časť v širšom okolí Leuvenu [8]. Termín bahenné povodne do literatúry zaviedla francúzska
vedkyňa Auzetová [9]. Po prvýkrát u nás na problém bahenných povodní a ich
geomorfologický efekt upozornil Stankoviansky z územia Myjavskej pahorkatiny [10]. Na
Slovensku bola pozornosť venovaná hlavne bahenným povodniam, ktoré vznikli počas jedinej
extrémnej zrážkovej udalosti, ako napríklad v prípade obce Melčice-Lieskové (6. 6. 2003) na
západnom Slovensku a v prípadoch obcí Sučany, Smrečany (2. 6. 2004) a Dovalovo (21. 7.
2004) na strednom Slovensku.
Cieľom tohto príspevku je zhodnotenie príčin, ktoré spôsobili vznik bahenných
povodní na lokalitách Ivanka pri Nitre a Senica – mestská časť Kunov, ďalej zhodnotenie ich
priebehu, geomorfologického efektu a environmentálneho dopadu.

Materiál a metódy
Najčastejšími príčinami vzniku bahenných povodní sú teda v prvom rade extrémne
zrážky,

ďalej

intenzívne

poľnohospodárske

využívanie

pôdy

v sklonitom

teréne

a nedostatočná ochrana proti týmto udalostiam, či už vo forme agrotechnických úprav ako aj
odvodňovacích kanálov v obciach. Najčastejšie dochádza k týmto udalostiam v jarných
mesiacoch, kedy vegetačná pokrývka úplne absentuje, resp. jej zápoj je veľmi riedky, takže
nie je schopná chrániť pôdu pred eróziou. K zintenzívneniu eróznych udalostí prispela aj
koletivizácia, kedy bol systém malých políčok zjednotený do veľkých poľnohospodársky
obrábaných blokov polí. V minulosti teda nedochádzalo k takej koncentrácii ronu na poliach,
pretože prekážkami boli rôzne medze, ktoré jednotlivé políčka oddeľovali a znižovali
intenzitu ronových procesov.

Po zjednotení políčok počas kolektivizácie však došlo

k odstráneniu týchto prekážok, teda aj k zväčšeniu dĺžok jednotlivých svahov a intenzita
ronových procesov získala oveľa väčší rozmer.
Výsledným geomorfologickým efektom bahenných povodní je teda akumulácia
erodovaného materiálu v miestach zmenšenia sklonu dna, napr. poniže ústia suchých dolín,
úvalín, či iných svahových depresií, prípadne pri nezmenenom sklone v priestore terénnych
prekážok (zvyčajne umelých), a to tak vypuklých ako aj vhĺbených, či na pufrových zónach,
tvorených trávnatou, krovitou, či lesnou vegetáciou. Nánosy bahna z intravilánov, ako aj z
líniových objektov (cesty, železnice, kanály a i.) v extravilánoch sa pochopiteľne odstraňujú.
Vo voľnej prírode opakovaná akumulácia vedie k postupnému vyplňovaniu dien dolín a k
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navyšovaniu ich povrchu [2]. Na druhej strane dochádza k znižovaniu povrchu na svahoch,
k tvorbe efemérnych výmoľov, k zahlbovaniu už existujúcich výmoľov a samozrejme aj
k stenčovaniu ornice. Ronová erózia sa koncentruje buď v úvalinách, dnách suchých dolín
a vo výmoľoch, kde sa mení na eróziu výmoľovú.

Výsledky a diskusia
Postulovaná problematika je riešená formou príkladovej štúdie v katastrálnych
územiach obcí Ivanka pri Nitre (Obr.1), kde došlo ku dvom extrémnym zrážkovým
udalostiam a Senica – Kunov (Obr.2), kde došlo ku trom extrémnym zrážkovým udalostiam,
pri ktorých došlo ku vzniku bahenných povodní, ktoré zasiahli aj zástavbu obcí a sú to
najväčšie doposiaľ zdokumentované udalosti na Slovensku.
Lokalita Ivanka pri Nitre je vhodná na rekonštrukciu jednak geomorfologického efektu
ako aj environmentálneho dopadu tohto fenoménu. Potvrdené boli dve extrémne zrážkové
udalosti, ktoré spôsobili bahenné povodne a síce 30. 4. 1995 a 1. 5. 1996. Ivanka pri Nitre je
obec s približne 2500 obyvateľmi, nachádzajúca sa na Nitrianskej pahorkatine na pravej
strane záplavového územia rieky Nitra. Blízko stredu obce ústia dve široké suché dolinky,
ktoré sú zahĺbené do svahu a smerujú kolmo na pozdĺžnu os obce. V čase udalosti bola na
poliach na svahu nad obcou zasiata kukurica, ktorá v danom mesiaci len sotva predstavuje
ochranu pred eróziou pôdy. Prietrž mračien (úhrn zrážok 85 mm), ktorá sa udiala 1. 5. 1996
spôsobila rozsiahlu bahennú povodeň, ktorej prúd sa spomínanými suchými dolinkami dostal
do zastavanej časti obce. Povodeň zatopila 175 domov, z ktorých 4 úplne zničila a zároveň
odniesla 10 automobilov do koryta rieky Stará Nitra, ktoré zahatali jej tok. Škody mohli byť
horšie, nebyť miestneho futbalového štadióna vybudovaného v umelej depresii, ktorý zachytil
značnú časť vody. Keď voda ustúpila, tak na ploche štadióna zostala 1m hrubá vrstva bahna.
Hlavnými príčinami tejto udalosti boli terénne zmeny poľnohospodárskej krajiny a zmeny
v intraviláne po druhej svetovej vojne. Počas kolektivizácie došlo k vytvoreniu veľkého bloku
obrábaných polí a rekonštrukcii cestnej siete, ktorá mala za následok likvidáciu dvoch
suchých kanálov, ktoré odvádzali vodu koncentrujúcu sa v doline počas podobných, ale menej

častých udalostí v minulosti.
Na lokalite Senica, mestská časť Kunov došlo k vzniku troch extrémnych zrážkových
udalostí a následne k vzniku bahenných povodní, ktoré boli svojim rozsahom a intenzitou
väčšie ako bahenné povodne, ktoré vznikli v lokalite Ivanka pri Nitre. K inkriminovaným
udalostiam došlo 4. 5., 6. 6. a 2. 7. 2009. Jedná sa tu o najväčšie doposiaľ zdokumentované
bahenné povodne na Slovensku. Dňa 6. 6. 2009, kedy došlo k najrozsiahlejšej bahennej
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povodni spadlo na tejto lokalite 38,8 mm zrážok, pričom niektoré mali formu krúp o veľkosti
v priemere viac ako 2-3 cm. V čase udalostí bola na poliach obsiata najmä kukurica
a slnečnica, v menšej miere jačmeň a cukrová repa. V čase bahennej povodne siahala voda
nesúca v suspenzii materiál z polí do výšky približne 80 cm. Keď sa materiál usadil, tak
v depresných polohách, ktoré sa nachádzajú hlavne v zástavbe obce zostala vrstva bahna
o hrúbke 25-30 cm. Celkovo bolo pri odstraňovaní následkov z obce vyvezených 360 t
materiálu, ktorý avšak obsahoval aj značný objem vody.

Záver
Bahenné povodne nepatria k najvážnejším prírodným hrozbám, avšak nemožno
podceňovať ich význam. Zmeny využívania poľnohospodárskej krajiny spôsobené
kolektivizáciou zapríčinili zvýšený výskyt bahenných povodní ako aj nárast ich intenzity.
Preto by mala byť snaha, aby bola tejto prírodnej hrozbe venovaná zvýšená pozornosť
a najmä skutočnostiam, ktoré iniciujú katastrofické scenáre, ku ktorým došlo na príklade
lokalít Ivanka pri Nitre a Senica – Kunov. V oboch prípadoch sa jednalo o následky
extrémnych zrážkových udalostí, kedy vplyvom absencie vegetačnej pokrývky, prípadne
dôsledku veľkého bloku poľa obsiateho monokultúrami došlo k erózii pôdy. Následne došlo
ku koncentrácii vody, či už v úvalinách alebo výmoľoch a k následnému vniknutiu tejto
povodňovej vody nesúcej materiál z polí do zastavanej časti obce. Tu tento materiál
sedimentoval, prípadne vnikol až do vodného toku, ktorý veľké množstvo tohto materiálu
odniesol.
Počas popisovaných udalostí došlo i ku geomorfologickým zmenám. Materiál, ktorý
sedimentoval v zastavanej časti obce a na komunikáciách bol samozrejme odstránený, avšak
materiál, ktorý sedimentoval v terénnych depresiách, v priestore terénnych prekážok a na
úpätiach svahov mimo zástavby obce zostal zachovalý. Rovnako došlo i k zníženiu svahov
a chrbtov a prehĺbeniu výmoľov. Významnými dôsledkami týchto udalostí sú aj degradácia
pôdy, devastácia úrody a škody na majetku.
Keďže sa danou problematikou zaoberá na svete len malý počet autorov a na
Slovensku sa nevenuje tomuto problému žiadna pozornosť, bolo by vhodné inšpirovať sa
krajinami severozápadnej Európy, ktoré sú vo výskume daného fenoménu výrazne pred
Slovenskom. Problém bahenných povodní nie je zatiaľ súčasťou žiadnych legislatívnych
noriem, a tak isto jeho následky nie sú zohľadňované pri poistných udalostiach.
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Obr. 1: Digitálny model reliéfu lokality Ivanka pri Nitre.

Obr. 2: Digitálny model reliéfu lokality Senica – Kunov.
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Problémy s vymedzovaním marginálnych regiónov
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Úvod a formulácia cieľa
Proces posilňovania a rastu regionálnych disparít sa po roku 1989 nevyhol ani územiu
Slovenska, kedy po silnom nivelizačnom pôsobení štátnej egalizačnej politiky počas obdobia
socializmu, bolo na začiatku celé územie silne podrozvinuté oproti krajinám západnej Európy.
I dnes po 20 rokoch transformačných procesov v hospodárstve, sociálnej štruktúre
a regionálnej politike na Slovensku existujú regióny nachádzajúce sa v marginálnej pozícii
voči centrálnym, silne zaostávajúce, vyčlenené a stále viac marginalizované. Hlavným cieľom

článku je na základe štúdia a zhodnotenia dostupnej literatúry poukázať na nejednoznačnosť
identifikácie a vymedzovania marginálnych regiónov napriek jednoznačnosti ich výskytu,
ktorú môžeme v praxi pozorovať.

Materiál a metódy
Pri spracovaní boli použité poznatky z literatúry uvedenej v Zozname použitej
literatúry. Mapa regiónov Slovenska najčastejšie vymedzovaných ako marginálne bola
spracovaná na základe odborných štúdií [4], [5], [6], [11] realizovaných po roku 2000.
V každej štúdii boli identifikované regióny, ktoré autor vymedzuje ako marginálne.
Následnou analýzou a nakladaním jednotlivých vymedzení, boli identifikované najčastejšie
vymedzované regióny a rozdelené do dvoch skupín výrazne a značne problémové. Pre
približné porovnanie územného rozsahu a vývoja s obdobím 1991 – 2000 bolo šrafážou
znázornené vymedzenie podľa práce [8] k roku 1991.

Výsledky a diskusia
O celosvetovom výskyte marginálnych regiónov hovorí Schmidt: „Marginálne regióny
existujú všade vo svete, vo všetkých realitách, vo všetkých kultúrach, i v najrozvinutejších
priestoroch, taktiež existujú vo všetkých obdobiach...sú nutne charakterizované – viac či
menej - zreteľným nedostatkom integrácie do súčasných dominujúcich štruktúr, procesov
a systémov zodpovedajúceho časového a priestorového kontextu, v niektorom alebo každom
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uvažovanom aspekte, vytvárajúc čiastočný alebo úplný pocit nepatrenia do (mezo alebo
makro) systému.“ [1]
Napriek zhode mnohých vedcov o ich jednoznačnej existencii neustále sa vyskytujú
rozpory v ich vymedzovaní a chápaní. Ako najvhodnejší a najakceptovanejší model k ich
výskumu je považovaný Reynauldov model centrum-periféria. V tomto zmysle Leimgruber
[2] vníma periférny a marginálny región ako synonymum, preto kladie marginálny región do
protikladu k centrálnemu regiónu v dichotómii centrum-periféria, alebo ho považuje za
bariérny región. K takémuto prístupu sa hlási najmä severská geografická škola alebo česká
geografická škola napríklad Havlíček a Chromý [3], či na Slovensku Korec [4], Džupinová et
al. [5], Halás [6].
Naopak diametrálny rozdiel v nich vidí napríklad talianska geografka Andreoli,
poukazujúca na ich rozdielny význam. V snahe o objektívny prístup nadväzuje na
Reynauldove modely regionálnych typov „Issolat“ (typ regiónov s intenzívnymi vnútornými
väzbami no nízkou mierou interakcie s okolím) a „Angle mort“ (regióny nachádzajúce sa
mimo hlavných komunikačných tokov a nedostatkom vlastného rozvojového potenciálu).
Kým periférne regióny vidí ako integrované do spoločenského systému (aj keď na jeho
okraji), marginálne sú od systému či už čiastočne alebo úplne izolované. Schmidt [1] potom
ešte viac determinuje pozíciu marginálnych regiónov na základe väzieb a závislosti od centra,
keď definuje marginálne regióny „marginálne regióny nie sú v podriadenej a závislej situácii,
nepatria do globálneho systému, stoja mimo neho. Stoja na najnižšej pozícii jeho fungovania,
pokrývajúc len minimum požiadaviek centra.“ Pri takomto vymedzení marginálnych regiónov
by ich príkladom mohli byť napríklad vojenské obvody.
Okrem geografie sa výskumom marginality zaoberá viacero vedných disciplín ako
ekonómia, krajinné plánovanie, priestorová sociológia, ekológia, regionálna politika, ai. Preto
v štúdiu

marginálnych regiónov vzniklo viacero prístupov, ktoré sú pre syntetický

geografický prístup nepostrádateľné. Vo všeobecnosti sa uznáva, že marginálne regióny
vznikajú v oblastiach, kde sa stretáva najmä ekonomická, sociálna, politická marginalita. Na
Slovensku boli z jednotlivých parciálnych pohľadov vyčlenené marginálne regióny v rámci
viacerých štúdií, no postupne dochádza aj k pokusom o ich syntetické multidimenzionálne
vyčleňovanie.
Prvé multidimenzionálne vymedzenia marginálnych regiónov na Slovensku boli
uskutočnené predovšetkým v priestorovej sociológii, najmä v prácach [8], [9], [10].
Hodnotenie prebiehalo na úrovni okresov. Marginálne regióny chápu ako socio-priestorové
jednotky na najnižšom stupni rozvoja v kontinuu hodnotového poľa rozvinutý-nerozvinutý.
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V snahe o sprehľadnenie socio-priestorovej diferenciácie Slovenska vyčlenenili v sumárnej
typológii v rámci kontinua regionálnych typov prevažne problémové a výrazne problémové
typy regiónov. Sumárna typológia bola založená na viacerých problémových oblastiach napr.:
hospodárska oblasť, sociálna oblasť, krajinno-ekologická oblasť, infraštruktúrna oblasť,
oblasť ľudských potenciálov, osídlenie a urbanizovanosť, atď. V druhom kroku bola
vytvorená multidimenzionálna syntetická typológia regiónov Slovenska prostredníctvom
matematicko-štatistických analýz, s cieľom identifikovať typy regiónov s podobnou mierou
a skupinou faktorov pôsobiacich na ich charakter. Potom ako „problémové“ predstavujú
najmä typy 7-8, ktoré sa líšia faktormi ovplyvňujúcimi ich problémovosť.
Podobné komplexné vymedzenia boli uskutočnené i v geografii, významné sú
predovšetkým v prácach

[4],

[5], [6], [8], [11]. Autorky Rajčáková, Švecová [11] sa

zameriavajú len na vymedzenie socio-ekonomickej diferenciácie Slovenska na úrovni okresov
s použitím

komplexného

ukazovateľa

pozostávajúceho

zo

štyroch

parciálnych

socioekonomických ukazovateľov zohľadňujúcich zamestnanosť, produkčnú výkonnosť,
demografickú charakteristiku okresu, hustotu zaľudnenia, atď. Za marginálne v regióny
s najhoršou ekonomicko-sociálnou úrovňou môžeme potom vyčleniť okresy v poslednej
kategórii s hodnotou komplexného ukazovateľa pod 20 bodov.
Korec [4] podáva vo svojej práci širokospektrálny pohľad na hodnotenie
a vymedzovanie menej rozvinutých regiónov Slovenska na rôznych hierarchických úrovniach.
Avšak svoju výslednú typológiu nestavia výlučne na úrovni okresov ale tieto sú pospájané do
väčších regiónov - KFMR (kvázi funkčných mestských regiónov). Opäť ako marginálne
môžeme označiť v jeho hodnotení regionálnej diferenciácie Slovenska regióny s najnižšími
hodnotami, nachádzajúce sa predovšetkým v oblasti J a JV Slovenska.
Halás [6] však považuje veľkostnú úroveň KFMR alebo okresov za príliš hrubú
a nedostatočnú na identifikáciu reálnych marginálnych regiónov, preto svoje vymedzenie
zakladá na úrovni obcí. Periférne regióny vymedzuje prostredníctvom príslušností obcí do
spodného kvintilu hodnôt ukazovateľov v skupinách ľudské zdroje, ekonomický potenciál,
osobná vybavenosť, dostupnosť centier a následnej regionálizácie pri dodržaní princípu
územnej kompaktnosti regiónov. Výsledné hodnotenie predstavuje 5 typov periférnych
regiónov, kde prvé 4 typy sú parciálne periférne regióny a posledný typ tvoria regióny
s kumulovanou periférnosťou.
Poslednou významnou geografickou prácou zaoberajúcou sa komplexným hodnotením
marginálnych regiónov je práca [5] kolektívu autorov Džupinová, Halás, Horňák, Hurbánek,
Káčerová, Michniak, Ondoš, Rochovská, ktorá sa priestorovej polarizácii a vymedzovaniu
1091

marginálnych regiónov venuje systematicky z pohľadu teoreticko-metodologických aspektov,
rôznych hierarchických úrovní ako aj špecifickým parciálnym pohľadom na marginálne
regióny. Ak sa bližšie pozrieme na priestorovú diferenciáciu marginálnych regiónov
vyčlenených na základe týchto odborných štúdií, je zrejmé, že regióny najčastejšie definované
ako výrazne alebo prevažne problémové, marginálne, či depresívne sú lokalizované prevažne
v oblasti južného, juhovýchodného a severovýchodného Slovenska.

Obr. 1: Priestorová lokalizácia marginálnych regiónov na Slovensku najčastejšie
vyčleňovaných v odborných prácach; zdroj: [4], [5], [6], [8], [11].
V prácach realizovaných po roku 2000 slovenskí autori najčastejšie medzi výrazne
problémové regióny zaraďujú okresy Veľký Krtíš, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca,
Rožňava, Vranov nad Topľou, Trebišov a Sobrance. Do značne alebo prevažne problémového
typu podľa miery marginality najčastejšie zaraďujú okresy Krupina, Gelnica, Levoča,
Sabinov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce a Snina. Na porovnanie šrafážou je
v mape zaznačené i vymedzenie typov regiónov SR podľa miery marginality k roku 1991
podľa Gajdoša [8] vyčlenené autormi ešte na úrovni starého okresného zriadenia spred roku
1996.
Viacero autorov sa na základe analýzy konkrétnych marginálnych regiónov snaží
vymedziť

marginálne

V stredoeurópskych

regióny

podmienkach

prostredníctvom
podobnú
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ich

charakteristiku

pozorovaných
marginálnych

vlastností.
regiónov

prostredníctvom ich vlastností podávajú autori napríklad v prácach [5], [12], [13]. Medzi
najčastejšie pozorované vlastnosti marginálnych regiónov môžeme označiť:
-

fyzickogeografické obmedzenia, najmä členitý horský reliéf,

-

dlhotrvajúco historicky obmedzovaný rozvoj,

-

odľahlosť a slabá dostupnosť do jadrových oblastí,

-

horšia dostupnosť infraštruktúry zvyšujúcej kvalitu života i produkčných procesov
v porovnaní s okolitými regiónmi,

-

nestabilná ekonomická štruktúra založená najmä na produkcii primárneho sektora so
zastaraným technologicko-materiálnym vybavením a priemyselnej produkcii s málo
diverzifikovanou výrobnou štruktúrou,
príjem na osobu je v marginálnom regióne výrazne nižší ako priemer v hierarchicky

-

nadradenej územnej jednotke alebo uvažovaný vhodný referenčný príjem,
silne limitovaná možnosť zamestnania, vysoká dlhodobá nezamestnanosť a najmä

-

výrazná štruktúrna nezamestnanosť,
riedko zaľudnené oblasti s vysokým podielom starých obyvateľov a vysoká emigrácia

-

z regiónu alebo nízka vzdelanostná úroveň a vysoký prirodzený prírastok,
socio-kultúrna izolácia negatívne ovplyvňujúca intenzitu lokálnej participácie

-

obyvateľstva.

Záver
Z predchádzajúceho porovnania môžeme vidieť, že vymedzenie marginálnych
regiónov na Slovensku je zatiaľ pomerne nejednoznačné, i keď vykazuje istú priestorovú
koncentráciu. No je dôležité skúmať a správne vymedziť marginálne regióny, aby bolo možné
efektívnejšie odstraňovať príčiny marginalizácie ako aj v budúcnosti sa vyvarovať možných
omylov v komunálnej politike.
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Úvod a formulácia cieľa
Spoločenský vývoj po roku 1989 sa nesie nielen na Slovensku, ale i vo väčšine krajín
strednej a východnej Európy v znamení mohutnej celospoločenskej transformácie, ktorá
súvisí s procesmi demokratizácie spoločnosti. Tieto zmeny sa odrazili nielen v politickej
sfére, ale aj vo všetkých odvetviach hospodárstva, pričom priemysel nie je výnimkou.
Naopak, práve priemyselnú výrobu možno považovať za odvetvie, ktoré prechod od centrálne
riadenej ekonomiky k trhovej ekonomike poznamenalo očividne najviac.
Cieľom príspevku je podať stručný prehľad a charakteristiku zásadných priestorových
zmien priemyslu, ktoré možno pozorovať v danom priestore po roku 1989.

Teoretická báza
Priemysel

sa

v porovnaní

s

inými

ekonomickými

aktivitami

(napr.

poľnohospodárstvom) vyznačuje bodovým rozmiestnením. Po roku 1989 dochádza vo
viacerých transformujúcich sa krajinách strednej a východnej Európy k postupnému
prekresľovaniu mapy priemyslu. Je to výsledok vzniku nových podnikateľských subjektov
pôsobiacich v priemysle, ktoré umožnili formovanie nových priemyselných lokalít resp.
centier. Narušila sa tým pôvodná priestorová štruktúra priemyslu, sformovaná pred rokom
1989, ktorá vytvorila veľké priemyselné centrá, prakticky rovnomerne rozmiestnené, do
ktorých bola sústredená väčšina priemyselnej výroby v zmysle formovania tzv. „katedrál
v púšti“. Vyznačovali sa pomerne slabou prepojenosťou na lokálnu ekonomiku, mali vysokú
úroveň

regionálnej

hospodárskej

nezávislosti

s absenciou

regionálnych

vysokotechnologických väzieb [1]. Centrálne plánovanie tak silne podporovalo špecializáciu
jednotlivých regiónov socialistických krajín. Jeho výsledkom bolo, že život v mnohých
regiónoch bol závislý na jednom či niekoľkých odvetviach. Okrem toho centrálne plánovanie
v podstate nebralo dostatočne na vedomie vývojové predpoklady jednotlivých území
a vytvorilo značne neprirodzenú priestorovú hospodársku štruktúru ignorujúcu trhové signály
[2]. Zároveň zakladanie veľkých podnikov sprevádzala likvidácia malých priemyselných
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podnikov. V súčasnom období sa v dôsledku prebiehajúceho deindustrializačného procesu
výrazne znižuje počet najväčších centier a adekvátne k ich poklesu vzrastá počet menších
priemyselných centier. Tým dochádza k väčšej priestorovej disperzii priemyselných
prevádzok, ktoré nachádzajú priaznivé podmienky na svoju existenciu aj v menších obciach.
Trend priestorovej disperzie priemyselnej aktivity úzko súvisí so samotným rozvojom malého
a stredného podnikania. Centrálne lokalizované pôvodné priemyselné areály sú opomínané
v prospech rozvojových zón na okraji mesta či v prímestskom priestore.
Zmeny v priestorovom rozmiestnení priemyslu sú podmienené tým, že lokalizáciu
nových priemyselných odvetví a nových výrobných investícií určujú nové lokalizačné
faktory, ktoré sú diametrálne odlišné od pôvodných (blízkosť k surovinám, trhu atď.). Ďaleko
dôležitejšiu úlohu ako v minulosti hrá v súčasnej dobe dobrá dopravná dostupnosť (dialničná),
kvalita pracovného prostredia a vyjasnenosť majetkovoprávnych vzťahov u danej lokality
(predovšetkým v prípade brownfield investícií). Taktiež samotné rozhodnutie o lokalizácií
priemyselných prevádzok do jednotlivých lokalít je ovplyvňované hľadaním aglomeračných
efektov resp. aglomeračných úspor, ktoré priestor zázemí väčších miest poskytuje. Tieto
efekty vyplývajú z priestorovej blízkosti sociálnych, ekonomických a ďalších prvkov a aktivít
v týchto územiach. Jedným z lokalizačných faktorov, ktorého význam má vzostupnú
tendenciu je prístup k informáciám (napojenie priemyselných podnikov na univerzity
a vedecko-výskumné inštitúty),

plne rozvinutá komunikačná infraštruktúra,

vysoko

kvalifikované pracovné sily ako aj dobré životné podmienky, ktoré ich dokážu pritiahnuť.
Súčasne sa ako dôležitý faktor lokácie novovznikajúcich priemyselných prevádzok v blízkosti
centier ekonomického rastu objavuje potreba existencie už spomínaného inovatívneho
prostredia spojená s efektívnym fungovaním kooperačných väzieb. Vzájomná previazanosť
jednotlivých priemyselných firiem tak podmieňuje ich lokačné rozhodnutia ako aj výrobnú
stratégiu [3].
Geografická blízkosť univerzít ako prirodzených zdrojov invenčného myslenia a
koncentrácie existujúcej a vychovávanej vysoko kvalifikovanej pracovnej sily, bola jedným z
rozhodujúcich lokačných faktorov predovšetkým pri zriaďovaní vedecko-technologických
parkov [4]. Od 50. rokov 20. storočia, kedy sa prvýkrát s týmto konceptom stretávame v
USA, po súčasnosť sa význam a úloha vedecko-technologických parkov postupne
modifikovali. Prvotným poslaním je zhodnotenie vedeckého výskumu, technologických
poznatkov a to ich transferom od univerzít a výskumných centier do priemyselných odvetví,
priemyslu. Táto väzba poskytuje jednotlivým stranám viaceré výhody. Firmy získavajú nové
technológie, majú možnosť „vychovávať“ kvalifikované pracovnú silu a to svojou
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participáciou na pedagogickom procese. Univerzity a výskumné strediská získavajú „dotyk“ s
praxou, v rámci ktorej môžu uplatňovať svoje poznatky. Dnešné vedecko-technologické
parky sú však i rozhodujúcimi nástrojmi miestneho a regionálneho ekonomického rozvoja
podporujúcimi inovačné procesy a následný rast konkurencieschopnosti podnikov a regiónov
[4]. Ako endogénny nástroj regionálneho rozvoja mobilizujú predovšetkým všetky zdroje
daného socio-ekonomického prostredia. Zároveň je ich však potrebné vnímať ako faktor
medzinárodnej a medziregionálnej siete. Budovanie a podpora vedecko-technologických
parkov je v súčasnosti v krajinách strednej a východnej Európy len na začiatku svojho vývoja.
V zázemí miest sa objavuje ďalší pomerne mladý fenomén priemyselných zón a
priemyselných parkov. Ak nebudeme brať do úvahy stredoeurópsku obdobu tzv. územnovýrobných komplexov [5], ktoré je možné s trochou nadhľadu považovať za určitú obdobu
dnešných priemyselných zón, je ich vznik a existencia viazaná na obdobie ekonomickej
transformácie po roku 1989. Priemyselné zóny a parky sa postupom času stali významným
stimulom ekonomického rozvoja územia, v ktorom sa nachádzali. Hlavnou filozofiou
priemyselných parkov je vstup zahraničných investorov, ktorí nechcú zaťažovať svoj majetok
nehnuteľnosťami, ale výrobné haly stavia na ich mieru správcovská spoločnosť [6].
V Slovenskej republike je problematika podpory zriaďovania a umiestňovania priemyselných
parkov právne upravená iba od roku 2001. Priemyselný park možno budovať ako tzv. „zelenú
investíciu“ alebo „investíciu na zelenej lúke“ („greenfield“), t.j. na zelenej ploche
nevyužívanej alebo využívanej na iné ako priemyselné účely resp. doteraz nezastavanej. Ich
lokálny vplyv je relatívne malý, pretože sú zvyčajne situované na periférií sídel. Na druhej
strane je možné priemyselný park budovať aj ako tzv. „hnedú investíciu“ (brownfields), t.j. na
hnedej ploche už zastavanej a využívanej na priemyselné účely. Hnedé investície vznikajú
investovaním finančných prostriedkov do už postavených stavieb resp. do pôvodných
priemyselných areáloch miest, ktoré sú dnes opustené, alebo nevyužité z rôznych príčin. Ich
efekt na lokálnej úrovni je významný, pretože sú lokalizované väčšinou v sídlach, blízko
obytných plôch. Budovanie priemyselných parkov v krajinách strednej a východnej Európy
má prispieť k eliminovaniu rozdielov medzi jednotlivými regiónmi a k znižovaniu miery
nezamestnanosti. Podmieniť má predovšetkým rozvoj zaostalých regiónov jednotlivých
krajín, ktoré nemali investorom čo ponúknuť. Naďalej však absentuje výrazná previazanosť
týchto priemyselných lokalít na výskumné a inovačné centrá a univerzity.
V súčasnosti sa pozornosť viacerých odborníkov zameriava na regionálne siete
(hospodárskych subjektov), v odbornej literatúre označované ako klastre (clusters), ktoré
vychádzajú z aglomeračnej teórie. Vytváranie klastrov je dnes základom rastového procesu a
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budovania regionálneho blahobytu. Namiesto všeobecného prístupu pre zvyšovanie
ekonomickej úrovne regiónov sa prostredníctvom rozvoja činnosti klastrov dosahuje
konkrétny špecifický ekonomický rozvoj, ktorý je oveľa efektívnejší [7]. Ucelená teória sa
objavuje až na konci 70. rokov 20. storočia, kedy G. Becattini [8] formuluje svoj „koncept
priemyselných okrskov“ (industrial district), ktoré definuje ako územnú koncentráciu firiem,
v drvivej väčšine malej a strednej veľkosti, ktoré vyrábajú alebo poskytujú služby funkčne
spojené s hlavnou výrobnou aktivitou. Výrobné okrsky však nie sú založené iba na tradičných
aglomeračných úsporách, ale taktiež na sociálno-kultúrnych vzťahoch v rámci regiónu, čo
dostávajú úplne novú kvalitu [9]. V zahraničnej odbornej literatúre sa možno stretnúť i s tzv.
„teóriou lepkavých miest“ (sticky places), ktorej autorkou je americká geografka A. Markusen
[10]. Tieto „lepkavé miesta“ sú priemyselné okrsky ako atraktívne miesta pre nové i
doterajšie firmy. Autorka vytvorila typológiu priemyselných dištriktov (marshallovský, huband-spoke, satelitný a štátom podporovaný priemyselný dištrikt), ktoré sa od seba odlišujú
najmä veľkosťou jednotlivých firiem vstupujúcich do interakčných vzťahov a charakterom
dodávateľsko-odberateľských väzieb [9]. Schematické vizuálne modely (obr. 1) prvých troch
typov priemyselných dištriktov ukazujú relatívnu firemnú veľkosť a vnútrofiremné vzťahy vo
vnútri i z vonku dištriktu. Firemné vzťahy vo vnútri regiónu sú zobrazené v kruhu na rozdiel
od tých v okolí kruhu – tu sú dodávatelia umiestnení na ľavej a odberatelia na pravej strane.
Reálny dištrikt môže byť tvorený jedným alebo viacerými typmi a v priebehu času môžu
dištrikty mutovať z jedného typu na druhý. Autorka však upozorňuje, že dištrikty, ktoré sú
„lepkavé“ v jednom období môžu prestať „držať pohromade“ na dlhšie obdobie - lepidlo
môže vyschnúť, stanú sa krehkými a stratia svoje „lepivé“ kvality. V 90. rokoch 20. storočia
na túto teóriu nadväzuje „teória klastra“, ktorá je najčastejšie spájaná s prácou M. Portera
[11], ktorý zadefinoval klastre ako „geografické koncentrácie vzájomne prepojených
spoločností, špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb, firiem v príbuzných
priemyselných odvetviach a prepojených inštitúcií (ako sú univerzity alebo obchodné zväzy),
ktoré si na konkrétnom území navzájom konkurujú, ale zároveň tiež spolupracujú.“ To čo
spája klaster spolu sú dodávateľsko-odberateľské vzťahy alebo spoločné technológie, spoloční
nákupcovia alebo distribučné kanály alebo spoločný trh práce, zdieľaná a kvalifikovaná
pracovná sila, výskum alebo tradícia. Klastre podporujú vznik základných podmienok pre
vytváranie inovácií, stimulujú rast sofistikovanej pracovnej sily a rozvoj znalostí a technológií
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Obr. 1: Typy priemyselných dištriktov - schematické vizuálne modely; zdroj: [10].
v odpovedajúcom odbore. Výsledkom vývoja klastrov je tendencia exportovať nielen výrobky
a služby, ale tiež intelektuálny kapitál a technológie [12]. Sú zvyčajne lokalizované v jednom
alebo niekoľkých susediacich regiónoch alebo mestách, avšak môžu mať i celonárodný alebo
nadnárodný rozmer.
Vyššie uvedené zmeny priestorovej štruktúry priemyslu spojené s vytváraním nových
početných priemyselných lokalít mali evidentný vplyv aj na nárast malých centier dochádzky
za prácu [13]. Na zmenách dochádzkových zázemí sa v najväčšej miere podieľajú priame
zahraničné investície (hlavne podniky postavené na zelenej lúke - greenfield) a útlm výroby či
jej reštrukturalizácia spojená s prepúšťaním zamestnancov vo veľkých priemyselných
podnikoch. Zatiaľ čo v 70. a 80. rokoch 20. storočia existovala stabilita dochádzky do
zamestnania

priemyselných

stredísk,

tak

v nasledujúcom

období,

t.j.

v období

postsocialistickej transformácie hospodárstva je stabilita v niektorých územiach narušená
[14].

Záver
Cieľom predkladaného príspevku bolo načrtnúť základné prejavy a tendencie
transformácie priestorovej štruktúry priemyslu, ktoré sú po roku 1989 zreteľné vo väčšine
krajín strednej a východnej Európy. Po roku 1989 boli regionálne diferenciácie rozmiestnenia
priemyslu, ako dedičstvo predchádzajúceho systému, zmiernené vďaka viacerým dôvodom
ako vzrastajúcemu počtu priemyselných podnikov, prílevu zahraničného kapitálu, vzrastajúcej
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úlohy lokálnej autonómie pri rozhodovaní vzhľadom na ekonomické, štrukturálne
a organizačné reformy v priemysle. Na novej priemyselnej mape jednotlivých krajín sa
objavujú nové priemyselné centrá a lokality, väčší význam je pripisovaný aglomeračným
efektom, priemyselná výroba naberá tendenciu k disperznému modelu rozmiestnenia a väčšej
priestorovej diverzifikácii. Napriek tomu však možno konštatovať, že vo veľkom počte krajín
zostáva naďalej v značnej miere zachovaná zdedená regionálna štruktúra priemyslu.
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Lokalizačný kvocient rómskej populácie na Slovensku
Jana Pukačová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie
a demogeografie, Bratislava, pukacova.jana@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Rómovia, i keď nie sú najpočetnejšia národnostná skupina na území Slovenska,
takmer každodenne rezonujú v rôznych médiách, ale aj v rozhovoroch medzi majoritným
obyvateľstvom, predovšetkým v negatívnom zmysle. Aj po siedmych storočiach prítomnosti
sú permanentne viac či menej izolovaní od majority, od ktorej sa líšia nielen antropologicky,
ale aj spôsob života a mentalitou. Život typických rómskych rodín v osadách má svoje vlastné
špecifiká a zákonitosti, ktoré majoritné obyvateľstvo mnohokrát nechápe a ani sa nesnaží
o pochopenie.
Výrazná socio-ekonomická diferenciácia obyvateľstva, ktorá sa začala po roku 1989,
prispela k určitej segregácii rómskeho obyvateľstva. Segregáciu možno definovať ako
nerovnomerné rozmiestnenie rôznych skupín obyvateľstva v priestore, podstate sa jedná
o priestorové vyjadrenie sociálnych nerovností. Hlavným cieľom predkladaného príspevku je
zhodnotenie rozmiestnenia rómskeho obyvateľstva na základe mier územnej koncentrácie. Na
meranie územnej koncentrácie bude použitý lokalizačný kvocient. Vďaka nemu je možné
vyjadriť relatívnu koncentráciu skupiny obyvateľstva. Spomínaný ukazovateľ tak diferencuje
priestor a určuje, v ktorých lokalitách je koncentrácia skúmaného rómskeho etnika vyššia ako
priemer celého Slovenska.

Materiál a metódy
Lokalizačný kvocient je kvantitatívna miera, ktorá opisuje relatívnu koncentráciu
skupín alebo aktivít v lokalite prípadne v regióne v porovnaní s územnou jednotkou
hierarchicky vyššou. Udáva tak úroveň (ne)rovnomernosti priestorového rozmiestnenia
sledovanej skupiny alebo javu. Lokalizačný kvocient sa môže vypočítať pre akýkoľvek
administratívny celok v štáte, pre subregióny ale aj mestské časti [1].
Lq =

Ri
R

[A]

Kde Ri je relatívne zastúpenie sledovaného javu v i-tej územnej jednotke, R je relatívne
zastúpenie sledovaného javu na celom území.
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Hodnota lokalizačného kvocientu vyššia ako 1 naznačuje, že sledovaná skupina alebo
aktivita je relatívne viacej koncentrovaná v nižšej územnej jednotke, pri hodnotách väčších
ako 2 už môžeme hovoriť o vysokej miere koncentrácie. Pri hodnotách menších ako 1
hovoríme o podpriemernej koncentrácii. Koeficient koncentrácie sa síce v slovenskej
literatúre najčastejšie používa pri hodnotení koncentrácie priemyslu, avšak v zahraničnej
literatúre sa stretávame s využitím lokalizačného kvocientu na meranie územnej koncentrácie
aj segregácie obyvateľov [2].

Výsledky a diskusia
Pri hodnotení koncentrácie rómskej populácie na Slovensku základnú databázu tvorili
údaje zo sociografického mapovania rómskych komunít uskutočneného v roku 2004 [3].
Zvláštnu pozornosť pri používaní lokalizačného kvocientu je potrebné venovať výberu
jednotiek, pre ktoré bude počítaný. Pri riešení predkladaného článku sme počítali lokalizačný
kvocient pre obce Slovenska. Síce si uvedomujeme, že vhodnejšie je počítať tento ukazovateľ
pre menšie jednotky (úplne najvhodnejšie by boli základné sídelné jednotky), ale kvôli
dostupnosti dát to nie je možné.
Rozmiestnenie rómskeho obyvateľstva na Slovensku je značne nerovnomerné. Už pri
porovnávaní ich rozmiestnenia s inými národnostnými skupinami sledujeme, že rómska
národnosť sa neviaže prioritne k nejakému územiu. Táto spätosť s územím je typická
predovšetkým pre obyvateľov maďarskej národnosti (lemujú celý južný pás slovenskomaďarskej hranice) a rusínskej národnosti (obývajú severovýchodnú časť slovenskej hranice).
Rómovia sú rozptýlení po celom území štátu, pričom najväčšie koncentrácie rómskeho
obyvateľstva nájdeme vo východnej časti.
Pri aplikácii lokalizačného kvocientu na zistenie územnej koncentrácie tejto skupiny
obyvateľov sa stretávame so značnou regionálnou diverzifikáciou. Vidíme tak regióny, kde sa
rómske komunity vôbec nevyskytujú, a na druhej strane regióny, kde sú zastúpené výrazne.
Do prvej skupiny spadá región Oravy (kde dokonca v okresoch Tvrdošín a Námestovo nežije
žiadna rómska skupina), región Kysúc, Turca a stredného Považia. Taktiež nižšie zastúpenie
Rómov je aj v obciach okresoch Trnava, Senec a v Bratislave. Bez rómskeho obyvateľstva sú
aj severné časti okresov Banská Bystrica a Brezno a južné obce okresov Liptovský Mikuláš
a Ružomberok, ale tento fakt je spôsobený geomorfologickými podmienkami daného územia.
Lokalizačný kvocient menší ako 1 (čiže koncentrácia Rómov je nižšia ako priemer Slovenska)
má väčšina obcí južného Slovenska, predovšetkým okresy Nové Zámky, Komárno a Dunajská
Streda. Ďalej k nim môžeme zaradiť aj región Hornej Nitry s okresmi Prievidza a Partizánske,
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ďalej aj okres Topoľčany, Nitra a Zlaté Moravce.
Do druhej skupiny sme zaradili regióny, kde je koncentrácia rómskeho obyvateľstva
vyššia ako priemer Slovenska. Sem v podstate spadajú všetky okresy východného Slovenska
a Záhorie. Vyššiu koncentráciu Rómov majú obce okresu Levice, Žiar nad Hronom, Krupina,
Detva a Zvolen (Lq ≤ 5). Kým v niektorých obciach severovýchodného Slovenska Rómovia
nežijú, v niektorých je ich koncentrácia pomerne výrazná. V okrese Vranov nad Topľou,
Michalovce, Trebišov, Košice okolie, Prešov sa stretávame taktiež so silnou koncentráciou
tejto minority (Lq = (5, 10>). Takmer v každej obci okresu Rimavská Sobota, Revúca,
Rožňava, Gelnica, Poprad a Spišská Nová Ves má rómske obyvateľstvo zastúpenie, pričom
jeho koncentrácia je značná (Lq > 10).
Lokalizačný kvocient 0 má až 63% obcí Slovenska, znamená to, že v nich nežijú
rómski obyvatelia (graf.1). Takmer 4% obcí má lokalizačný kvocient nižší ako 0,5, v nich je
koncentrácia Rómov veľmi nízka. Podobne nízka koncentrácia Rómov je aj v 4,3% obcí
s lokalizačným kvocientom v rozmedzí 0,5 až 1. Pri hodnotách lokalizačného kvocientu
vyšších ako 1 už môžeme hovoriť o väčšej koncentrácii sledovanej skupiny, ako je priemer
celej krajiny. Dvojnásobnú koncentráciu rómskeho obyvateľstva ako je priemer Slovenska má
takmer 7% obcí (Lq = (1, 2>). Skoro štvornásobná koncentrácia Rómov v porovnaní
s priemerom Slovenska žije v bezmála 9% obcí (Lq = (2, 4>). Hodnoty lokalizačného
kvocientu v rozmedzí (4, 10> má 10 % obcí na Slovensku. Pri nich už môžeme hovoriť
o značne vyššej miere koncentrácie rómskeho etnika ako je priemer celého Slovenska.
Pozornosť však treba predovšetkým zamerať na obce, ktoré mali hodnoty lokalizačného
kvocientu vyššie ako 10. V roku 2004 hodnotu lokalizačného kvocientu v intervale (10 - 15>
malo 2,5 všetkých obcí štátu, hodnoty lokalizačného kvocientu nad 15 vystúpili v 0,6 %
obciach. Do poslednej kategórie spadá 17 obcí, všetky sa nachádzajú v páse okresov
s najvyšším počtom Rómom začínajúcim na východe Slovenska a pokračujúcim na juh. Až
sedem obcí s najvyššou mierou koncentrácie rómskeho etnika je v okrese Rimavská Sobota
(Cakov, Lq = 15,1; Kesovce, Lq = 15.6; Radnovce, Lq = 15.9; Lipovec, Lq = 16; Slizké, Lq =
16,9; Sútor, Lq = 17.1; Barca, Lq = 18.1), dve obce sa nachádzajú v okrese Košice okolie
(Kecerovce, Lq = 15,1; Vtáčkovce, Lq = 17) a v okrese Kežmarok (Stráne pod Tatrami, Lq =
16; Jurské, Lq = 18,4), po jednej obci v okrese Veľký Krtíš (Čelovce, Lq = 15,1), Sobrance
(Blatné Remety, Lq = 15,6), Bardejov (Varadka, Lq = 16,3), Lučenec (Trenč, Lq = 18,4),
Stará Ľubovňa (Lomnička, Lq = 18,7). Najvyššia koncentrácia rómskeho obyvateľstva na
Slovensku je v košickej mestskej časti Luník IX, kde lokalizačný kvocient dosahuje hodnotu
19,5. Práve v obciach s vysokou hodnotou ukazovateľa mier koncentrácie je aj silná
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koncentrácia Rómov a s ňou sú často spojené problémy. Medzi najväčšie patrí vysoká
nezamestnanosť, zlá vzdelanostná úroveň, vysoké pôrodnosť, vyššia miera kriminality,
nepriaznivé bytové podmienky a zhoršené vzťahy s majoritným obyvateľstvom.

Graf. 1: Počet obcí podľa veľkosti lokalizačného kvocientu v roku 2004; zdroj: [3],
[4].

1104

Záver
Hodnoty lokalizačného kvocientu určujú násobok priemernej hodnoty sledovaného
ukazovateľa pre Slovensko ako celok. Preto je vhodné ho použiť na identifikáciu lokalít
s výrazne vysokou koncentráciou určitej sociálnej alebo národnostnej skupiny obyvateľov [2].
Ako sme už v úvode spomínali, lokalizačný kvocient sa na Slovensku používa predovšetkým
na meranie koncentrácie priemyselnej výroby. V predkladanom článku sme sa pokúsili tento
kvocient aplikovať na národnostné zloženie obyvateľstva Slovenska. Pomocou neho sme
následne určili obce, kde je koncentrácia rómskych obyvateľov nižšia, rovnaká a vyššia ako je
priemer za celé Slovensko.
Zvýšenú pozornosť sme venovali lokalitám, kde je koncentrácia Rómov pomerne
silnejšia. Z hľadiska typu obce sa až na jednu výnimku (Luník IX) jednalo o vidiecke obce.
Aj napriek tomuto faktu je pomerne ťažké určiť typickú lokalitu koncentrácie Rómov. Pre
mestá sú typické väčšie koncentrácie Rómov na sídliskách, pre vidiecke obce zas zoskupenia
na okraji, prípadne aj mimo obce. Môžeme predpokladať, že čím je koncentrácia Rómov
v obci vyššia, tým má táto skupina obyvateľov horšie životné podmienky.
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Geoekologické mapovanie speleotopov v Brestovskej jaskyni
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Úvod a formulácia cieľa
Jaskyne vnímame ako podzemnú súčasť (subsystém) krajinnej sféry [1, 9, 12 a iní],
ktorá predstavuje priestorovo rôzne usporiadaný geosystém zložený z prírodných prvkov,
medzi ktorými jestvujú rôzne typy väzieb v podobe prebehnutých alebo prebiehajúcich
prírodných dejov [13, 14 a iní]. Pri skúmaní priestorového usporiadania geosystému venujeme
pozornosť najmä jeho základným jednotkám [15]. Pri regionalizácii a regionálnej typizácii je
výhodné uplatnenie matematických postupov a kvantitatívnych atribútov [8]. Pri súhrnnom
výskume jaskýň je účelné rozčleniť jaskyňu na základné prirodzené priestorové jednotky,
ktoré tvoria základ k vymedzovaniu hierarchicky vyšších priestorových jednotiek na základe
matematicko-štatistických postupov. V práci si za cieľ kladieme podať základné východiská
a kroky postupu vedúceho k vyčleňovaniu, mapovaniu a typizácii základných prirodzených
priestorových jednotiek jaskýň – speleotopov.

Materiál a metódy
Modelová výskumná lokalita, Brestovská jaskyňa (Západné Tatry, vchod 867 m n.m.)
sa vytvorila na systéme tektonických porúch v ramsauských dolomitoch s roztrúsenými
polohami tmavosivých vápencov gutensteinského typu v nadloží s karbonatickými
zlepencami borovského súvrstvia [19]. Priestory Brestovskej jaskyne s celkovou známou
dĺžkou 1890 m majú prevažne vodorovný smer a prechádzajú popod styčnú oblasť nivy
Studeného potoka a priľahlých severných svahov Sivého vrchu [6]. Do jaskyne sa ponárajú tri
povrchové vodné toky (Studený potok, Volariská a Múčnica). Fluviokrasovou jaskyňou
preteká aktívny podzemný tok s viacerými prietočnými jazerami a sifónmi. Jemnozrnné
viacvrstvové fluviálne sedimenty s hrúbkou aj vyše 270 cm sa nachádzajú v chodbách
položených o 6 až 10 m vyššie vzhľadom na riečisko s priemerným prietokom 133 l/s
a maximami až do 1000 l/s [10]. Riečisko je v povrchovej vrstve vyplnené hrubozrnnými
zaoblenými štrkmi siahajúcimi najčastejšie do hĺbky okolo 10 až 30 cm. V podložných nižšie
uložených vrstvách, dosahujúcich hĺbku až 150 cm, sa nachádzajú jemnozrnné pieskové alebo
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siltové sedimenty. V jaskyni sa vyskytuje pomerne málo vyvinutá kvapľová výplň, najmä
sintrové náteky, biele sintrové povlaky, stalaktity a drobné formy.
Jaskyne sú všeobecne vnímané ako podzemné prírodné geosystémy sa vyznačujú
priestorovou vertikálnou (čiastkové a komplexné speleotopy) a horizontálnou štruktúrou
(speleochory, súbory speleochor) a časopriestorovými zmenami (režim, sukcesívna dynamika,
evolučný vývoj) [3, 7]. Jaskynné geosystémy majú silné väzby s povrchovými krajinnými
systémami [11, 12]. Poznatky o priestorovej štruktúre, časopriestorových zmenách, smere a
sile väzieb v jaskynných geosystémoch nám vytvárajú teoretický základ k vypracovaniu
postupu vyčleňovania priestorových jednotiek jaskýň, speleotopov. Z teoretického hľadiska,
podľa [3], speleotopy predstavujú základné takmer rovnorodé priestorové a kartografické
jednotky jaskynného prostredia, zahŕňajúce takmer rovnorodé litologické, štruktúrnotektonické, morfologické, morfometrické, hydrologické, speleoklimatické a biospeleologické
pomery.

Výsledky a diskusia
Za základ postupu vedúceho k vyčleneniu a mapovaniu speleotopov v jaskyniach
možno považovať komplexný terénny integrálny výskum na geografickom bode [16]. Ako
východisko sa nám javí použitie upravenej metódy vedúceho (hlavného) prvku, najčastejšie
speleoreliéfu, prípadne viacerých prvkov (speleoreliéf, podzemná voda, jaskynné sedimenty),
v spojení s metódou zahustených priečnych a pozdĺžnych profilov jaskynného prostredia [17].
Dôvodom je najmä primeraný časový úsek uskutočňovania daného postupu a pomerne dobrá
získateľnosť údajov potrebných na vymedzovanie základných jednotiek prostredníctvom
terénneho výskumu a jestvovania základných speleologických máp so zobrazenými
priečnymi a pozdĺžnymi rezmi vo väčšine jaskýň.
Výskumné body stanovíme v takých miestach jaskyne, aby v čo najväčšej miere
vystihovali priestorovú rôznorodosť jednotlivých prírodných prvkov jaskynného prostredia.
Získavanie údajov na výskumných bodoch uskutočňujeme pomocou jednoduchých
morfometrických meraní speleoreliéfu, plytkou sondážou v klastických sedimentoch jaskyne,
určení typu, veľkosti častíc a plochy klastických a chemogénnych horninových výplní, určení
typu a plochy materskej krasovej horniny, určení typu a meraní rýchlosti, objemu, hĺbky
a plochy hydrologických javov, teplotných rozdielov medzi časťami jaskyne, zisťovanie počtu
druhov

a jedincov

speleofauny

a podobne.

Vyčleňovanie

a mapovanie

základných

priestorových jednotiek jaskyne – speleotopov, sme uskutočňovali v nasledovných hlavných
krokoch geoekologického výskumu:
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1. Predbežné vyčlenenie speleotopov do základnej podkladovej speleologickej mapy jaskyne
2. Určenie hlavných prírodných prvkov vychádza z ich hierarchického usporiadania
na základe priestorovej rôznorodosti, pomernej časovej nemennosti a dostupnosti údajov.
Za vymedzovanie atribúty považujeme stavové veličiny hlavných prvkov najvýraznejšie
opisujúce stav daného prírodného prvku.

3. Vytýčenie hraníc speleotopov. V mieste najvyššie možne zistiteľných priestorových
nespojitostí v hodnotách hlavných prírodných prvkov, vzhľadom na danú mierku mapovania,
vytýčime v priestore jaskyne trojrozmerne vnímanú hranicu speleotopu.

3.1. Pozdĺžne hranice, prirodzene kopírujúce povrchovú plochu horniny, oddeľujú
speleotop od horninového prostredia. Pozdĺžne hranice predstavujú zložitú priestorovú plochu
skladajúcu sa s čiastkových povrchov [5], ktorú je vhodné vnímať trojzložkovo:
–

podlaha (dno priepasti) jaskynného priestoru

–

bočné steny jaskynného priestoru

–

strop jaskynného priestoru

3.2 Priečne hranice rozčleňujú priestor jaskyne v priečnom smere vzhľadom na pozdĺžne
smerovanie speleotopu a oddeľujú speleotopy navzájom. Priečne hranice majú podobu
priestorovej plochy pretínajúcej jaskynné prostredia. Plocha priečnej hranice je zvyčajne
pomerne kolmá na smer hlavnej osi jaskynných chodieb, avšak môže mať rôzny sklon a smer
sklonu v závislosti od priebehu dotykovej krivky na speleoreliéfe. Priečne hranice
speleotopov sú vo veľkej miere závislé najmä od morfologickej členitosti a genéze
jaskynných priestorov, ktorú podrobnejšie rozoberajú práce [2,4,5].
Princíp stanovenia priečnej hranice speleotopu je postavený na základe zistiteľných
najvýraznejších priestorových nespojitostí v hodnotách popisujúcich vlastnosti hlavných
prírodných prvkov, ktoré sa nachádzajú v danom úseku jaskyne. Postup stanovenia priečnej
hranice pozostáva z dvoch čiastkových krokov:

3.2.A) Jaskynný priestor rozčleníme podľa hraníc hlavného prvku najvyššieho rádu (obyčajne
speleoreliéf) na základe tých vybraných stavových veličín, ktoré spĺňajú najmä najvyššiu
priestorovú rôznorodosť a pomernú časovú nemennosť z hľadiska celej skúmanej jaskyne.

3.2.B) Vymedzené plochy hlavného prvku najvyššieho rádu, vyčlenené v predchádzajúcom
kroku, rozčleníme na menšie časti podľa hraníc hlavných prvkov nižšieho rádu (obyčajne
vybrané stavové veličiny hydrologických javov a klastickej sedimentárnej výplne), ktoré sú
však priestorovo menej rôznorodé v porovnaní s hlavným prvkom najvyššieho rádu a časovo
menej stále z hľadiska celej skúmanej jaskyne.
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4. Úprava hraníc speleotopov. Prípadnú úpravu hraníc speleotopov môžeme uskutočniť na
základe súhrnnej analýzy obsahovej náplne jednotlivých geoekologických jednotiek na úrovni
každej stavovej veličiny, využitím princípu neurčitosti (fuzzy) a použitím postupov
viacrozmernej štatistiky (metóda faktorovej a klastrovej analýzy).

5. Základná typizácia speleotopov
Základné individuálne geoekologické priestorové jednotky Brestovskej jaskyne,
speleotopy je výhodné spájať na základe príbuznosti a podobnosti do základných typov.
Typizáciu speleotopov možno vykonať na základe viacrozmernej štatistickej analýzy podľa
postupov regionálnej taxonómie [8,16] v programe Statgraphics Plus 3.0. Zhluková analýza
zabezpečí objektivizáciu postupu posudzovania vnútrotriednej podobnosti a medzitriednej
odlišnosti tried speleotopov. Podmienkou zhlukovej analýzy je predchádzajúce uskutočnenia
faktorovej analýzy, v ktorej sme vypočítali faktorové skóre pre jedenásť vzájomne
nezávislých faktorov z hodnôt kľúčových stavových veličín, skúmaných v terénnom výskume
v rokoch 2008 a 2009: prevažujúca výška speleotopu (m), celkový sklon podlahy speleotopu
(°), približný objem speleotopu (m3), približný objem skvapu (litrov/deň), prevažujúca hĺbka
vody (m), rýchlosť prúdenia vody v prúdnici (m/s), veľkosť zŕn v najvrchnejšej vrstve
klastických sedimentov (mm), hĺbka klastických sedimentov (m), plocha klastických
sedimentov (m2), plocha sintrovej kvapľovej výplne (m2) a plocha sintrových kôr (m2).
Základným cieľom zhlukovej analýzy je redukcia údajov a vytvorenie základnej
typológie na základe hodnôt kľúčových stavových veličín. Hlavným znakom zhlukovej
analýzy, vychádzajúc z práce Bezák (1993) je, že typy tried nie sú dopredu určené, ale zhluky
sú odvodzované z hodnôt stavových veličín. Metódy zhlukovej analýzy smerujú k vytvoreniu
zhlukov – základných typov speleotopov tak, aby vzájomná podobnosť speleotopov
zaradených do jedného typu bola čo najväčšia, a zároveň aby medzi vytvorenými typmi bola

čo najväčšia medzitypová odlišnosť. Postup pri výpočte podobnosti vzdialenosti medzi
speleotopmi, v našom prípade meranie vzdialenosti postupom „City Block“, je závislý od
zvolených pravidiel, podľa ktorých sa samotné zhlukovanie uskutoční. Nami zvolená
Wardova metóda je najviac odporúčaná pri zhlukovej analýze, z dôvodu vytvárania vcelku
homogénnych zhlukov [16]. Vyčlenené geoekologické priestorové jednotky Brestovskej
jaskyne – speleotopy, zatriedené do základných typov (A až F), zobrazuje mapa (obr. 1.).
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Obr.1: Základné typy speleotopov v Brestovskej jaskyni sú vyčlenené prostredníctvom
viacrozmernej štatistiky (Wardova metóda v rámci zhlukovej analýzy kľúčových stavových
veličín). Legenda: Typ A – vadózne úžiny, Typ B – vadózne chodby, Typ C – epifreatické
jazerné chodby, Typ D – epifreatické riečne chodby, Typ E – epifreatické riečne siene, Typ F
– freatické sifóny. Mapový podklad: P. Gažík, ŠOP SR, SSJ Liptovský Mikuláš
Záver
V práci sme uviedli možný postup vyčleňovania a mapovania základných
priestorových geoekologických jednotiek jaskýň, speleotopov a ich typológiu na základe
terénneho geoekologického výskumu Brestovskej jaskyne, ktorý umožňuje zachytiť tesnú
previazanosť a podmienenosť všetkých prírodných zložiek jaskynného prostredia navzájom.
Praktické možnosti využitia výsledkov našej práce vidíme v ochrane jaskýň a krasu pred
nežiadúcou antropickou činnosťou na základe určenia kategorizácie stability jaskynných
geosystémov [18].
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K pojmu transformácia v geografií
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Úvod a formulácia cieľa
V príspevku prediskutujeme jeden z frekventovaných geografických pojmov, ktorý sa
z rôznych aspektov zaoberá zmenou vlastností (veľkostných a štrukturálnych znakov),
vývojom a organizáciou určitej entity (napr. spoločnosť). Pojem transformácia sa objavuje
v terminológií viacerých vedných disciplín (napr. vo vedách formálneho, technického, či
sociálneho zamerania). To značí, že transformácia predstavuje univerzálny pojem, ktorý sa
v rôznej podobe stáva súčasťou každého objektu, či predmetu danej vednej disciplíny. Táto
interdisciplinárna povaha sa dotýka nielen elementárnych a parciálnych častí študovaného
systému, ale je často spájaná aj s vývojom celého organizovaného systému. Filozofická
encyklopédia definuje transformáciu ako proces premeny jednej štruktúry na inú [1]. Tento
proces určuje samotný vývoj, v ktorom sa prechádza z jedného stavu do druhého. Takéto
pojmové vymedzenie sa zdá byť pomerne všeobecné, pretože sa nerozoznáva šírka
(celkovosť) ani hĺbka (parciálnosť) prebiehajúcich zmien. Cieľom práce je podať prvotné
informácie k pojmu transformácia v kontexte geografickej reality. Príspevok sa snaží
zužitkovať všetky dostupné abstraktné a teoretické platformy, ktoré by nás nasmerovali ku
konkrétnej geografickej interpretácií. V tomto ohľade pôjde výlučne o teoretickometodologickú identifikáciu pojmu transformácia.

Materiál a metódy
Nakoľko sa v príspevku neobjavuje empirická báza výskumu, resp. len v značne
generalizovanej podobe, všetka pozornosť je sústredená do teoreticko-metodologickej roviny.
Takéto štúdium si vyžaduje poznať širšie súvislosti a prijať všeobecný pohľad na predmetnú
problematiku. Konkrétne máme na mysli filozofické východiská, systémový prístup
a holistické vnímanie reality. Z metodologického hľadiska pri štúdiu transformácie vhodné
východisko predstavuje všeobecná teória systémov navrhnutá L. von Bertalanffym [2].
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Výsledky a diskusia
Podľa Hampla sociálnogeografické systémy stoja na vrchole vývojovej zložitosti
(aktivita prvkov) a z hľadiska úrovne komplexnosti predstavujú špeciálny, priestorový
komplex zahŕňajúci evolučne vyvinuté, početné a rôzne organizované súbory relatívne
homogénnych a heterogénnych prvkov v prírodnom prostredí [3]. V týchto systémoch možno
pozorovať zvýšenú aktivitu prvkov, ktorá je podmienená rôznymi typmi interakcií
prebiehajúcich jednak vo vnútri systému a jednak medzi prvkami, resp. celým systémom
a prostredím. Teda nevyhnutnou podmienkou vývoja vnútornej štruktúry je intenzita a kvalita
väzieb v systéme a interakcie s prostredím. Procesy transformácie má zmysel sledovať
v otvorených a dynamických systémoch, ktoré podliehajú zmenám v podstatne väčšej miere
ako v prípade uzatvorených a statických systémov. J. Paulov [4] uvádza, že pre každý systém
sú charakteristické dve vlastnosti: štruktúra (1) a správanie sa (2). V prvom prípade sa
štruktúrny aspekt prejavuje spôsobom organizácie vzájomných väzieb medzi prvkami
a správaním sa samotných prvkov. V druhom prípade možno podľa Demeka [5] správanie sa
systémov sledovať z troch aspektov: fungovanie, dynamika a vývoj a ďalej vysvetľuje, že
kým fungovanie je relatívne statický jav v kauzálnom reťazci, tak dynamika a vývoj sú javy,
ktoré bezprostredne súvisia s procesmi zmeny fungovania systému.
Keďže ide o otvorené systémy, zmeny správania sa systému závisia od vstupných
a výstupných podmienok a charakterizujú celý proces transformácie. Za vstupné podmienky
meniace povahu prvkov systému považujeme impulzy, resp. podnety, ktoré následné aktivujú
rôzne typy mechanizmov. Zásah do fungovania systému vyvoláva reakcie a odozvy, ktoré
vedú k následnej zmene jej štruktúry (správania). V kontexte geografických analýz je možné
obsah vnútornej štruktúry vnímať ako súbor ľudí, tovarov, služieb a informácií existujúcich
v ich vzájomných väzbách. Takisto aj podnety prichádzajúce z vonkajšieho prostredia možno
chápať ako dôsledok migračného správanie obyvateľstva s trhovej konkurencie. Z toho
vyplýva, že procesy transformácie sú nositeľmi zmien vytvárajúce súbor prvkov s novými
vlastnosťami transformovaného systému. Takýto súbor prvkov modifikovaného systému
vykazuje vo všeobecnosti odlišné znaky kvantitatívnej a kvalitatívnej povahy v porovnaní
s pôvodným netransformovaným systémom. To znamená, že transformácia môže mať
kvalitatívny a kvantitatívny charakter. Ako príklad možno uviesť zmenu spôsobu riadenia
ekonomiky v postsocialistických krajinách, keď zásah do systému (zavedenie trhového
hospodárstva) spôsobil následný objav nezamestnanosti, prílev zahraničného kapitálu a pod.
Účelom transformácie je snaha dosiahnuť vopred vymedzený cieľ, ktorý by zachoval
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stabilitu daného systému na jednej strane, alebo cieľom bude zavedenie nových pravidiel,
ktoré by zvýšili stupeň organizácie [4], [6]. To znamená, že problémom každej transformácie
systému je nájdenie výsledného stavu. Táto oblasť identifikácie konečného stavu súvisí so
samotnou metodológiou, keďže transformácia môže v závislosti na vývojovom stupni
systému (pasívny, alebo aktívny) nadobúdať deterministickú, alebo stochastickú povahu,
pričom v sociálnogeografickej sfére prevláda druhá z nich [7]. V tejto súvislosti je treba
spomenúť pojem spätná väzba. Význam spätnej väzby spočíva v tom, že narúša, resp.
obohacuje princíp lineárnej kauzality (podnet – reakcia), ktorý je typický pre deterministické
systémy [2]. Pozitívna spätná väzba sa prejavuje tak, že vplyv výstupu pôsobí na vstup
zvýšenou intenzitou v rámci toho istého systému a pri negatívnej spätnej väzbe ide o opačný
proces. Takto chápaný pohľad na svet bol spájaný so sociálnymi dôsledkami priemyselnej
revolúcie a procesmi koncentrácie a aglomerácie, ako procesov rozmanitých vzájomných
vzťahov (napr. industrializácia, urbanizácia, terciarizácia ekonomiky a pod).
Doteraz sme pojem transformácie vnímali vo všeobecnej rovine, bez špecifikácie času
a priestoru. V súvislosti s krajinami, v ktorých spoločnosti prechádzajú diskontuitným
vývojom má prejav transformácie špecifickú povahu (napr. postsocialistická transformácia).
Po prvé, transformácia môže predstavovať dočasné, časovo vymedzené obdobie, v ktorom sa
realizujú tie zmeny, ktoré súvisia so zavádzaním nových pravidiel fungovania systému.
Pavlínek [8] tvrdí, že pre takéto vymedzenie sa v zahraničnej (anglofónnej) literatúre zaviedol
termín „prechodu“ (transition) medzi dvomi systémami, ktorý sa bezprostredne dotýkal
postsocialistického krajín, kde sa predpokladá ukončenie transformačnej etapy vývoja
spoločnosti v určitom časovom horizonte (napr. zmena centrálne plánovitého hospodárstva na
trhové, alebo decentralizácia štátnej správy a pod.). Tento termín sa vzťahuje na relatívne
krátkodobé obdobie a pokrýva len určitú oblasť spoločenského systému, resp. vybrané
systémové zložky.
V druhom prípade transformácia (transformation) označuje dočasné, časovo
nevymedzené obdobie, o ktorom nevieme s určitosťou povedať, kedy sa proces zmien ukončí
a aký bude presný výsledok. Ide o dlhodobejšie obdobie zmien organizácie spoločnosti, resp.
spoločenského systému v prostredí, kde sa nerozoznávajú špecifické časti skúmaného
systému, ale systém sa chápe ako komplex, resp. súbor prebiehajúcich zmien. Na základe
vyššie spomenutého, Bradshaw [9] hovorí o terminologickom hiáte pojmov, „prechodu“
a samotnej transformácie, ktoré sa v literatúre často zamieňajú. Táto nezrovnalosť sa týka
termínu „prechodu“, ktorý vopred predikuje výsledný stav, a ktorý sa spája s krajinami
transformujúcich sa spoločnosti v strednej a východnej Európy (SVE) a ostatnými krajinami
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totalitného sveta, z dôvodu nejasného a neistého výsledku prijímania demokratizačných
a trhových podmienok. Ako príklad uvádza krajiny postkomunistického sveta napr. Ukrajina,
Bielorusko, Kuba alebo Vietnam, kde sa proces zmien (napr. v politickom, alebo
v ekonomickom systéme) smerom k vyspelej kapitalistickej spoločnosti ešte neuskutočnil. Na
druhej strane vieme, že vybrané postsocialistické krajiny, vrátane Slovenska týmto
prechodom
prešli a dokonca sa integrovali v rámci hierarchicky vyšších európskych a medzinárodných
štruktúr. Táto terminológia sa odvíja od teoretických konštrukcií „prechodu“ ako
transformácie v užšom slova zmysle, medzi socializmom a kapitalizmom, a transformácie
v širšom slova zmysle (kontinuálne trajektórie vývoja spoločnosti, premeny kapitalizmu
a pod.), ktoré si vyžadujú osobitnú pozornosť.
V princípe môžeme povedať, že každá transformácia by mala viest k zdokonaleniu
predchádzajúcich spoločenských systémov, ktoré sa vyvíjajú z relatívne jednoduchších foriem
organizácie k formám viac zložitejším. Tieto premeny sú zacielené v prospech efektívneho
fungovania spoločenského systému, ktorý sa postupným vývojom rozvíja, zdokonaľuje svoju
štruktúru a rozširuje priestorovú pôsobnosť.

Záver
V príspevku sme sa pokúsili naznačiť v akej miere sa procesy transformácie vyskytujú
v otvorených systémoch s dynamickým chovaním. Proces transformácia k svojej realizácií
potrebuje istý impulz, nejaké vstupné podmienky, ktoré spustia mechanizmy vyvolávajúce
efekty, ktoré sa pri výstupe dostávajú späť do systému a menia jeho štruktúru. Preto sa
spoločenské a sociálnogeografické systémy správajú chaotický, sú plné náhodných jav, ktoré
vo vzájomnej kombinácií sťažujú nájdenie všeobecne platných a univerzálnych tvrdení. Ak sa
takéto tvrdenia nájdu, spravidla sú viazané na priestor a čas, tak ako v prípade spoločenskej
transformácie postsocialistických krajín.
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Zber údajov pomocou GPS a ich spracovanie v jazyku KML
(vybrané turistické trasy Bratislavy a okolia)
Jana Šamajová, Peter Matfiak, Vladimír Šimek
Univerzita Komenského v Bratislave, Príodovedecká fakulta, Katedra kartografie,
geoinformatiy a diaľkového prieskumu Zeme, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko,
samajova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
KML (Keyhole Markup Language) je značkovací jazyk založený na štandarde XML
(eXtensible Markup Language), ktorý slúži na vyjadrenie geografickej informácie.
Vizualizuje existujúce objekty nad dvojrozmernými mapami alebo trojrozmernými modelmi
zemského povrchu. Formát KML bol vyvinutý pre aplikáciu Keyhole Earth Viewer, ktorú v
roku 2004 odkúpila spoločnosť Google a odvtedy nesie názov Google Earth. KML súbor
definuje objekty (bodové prvky, snímky, polygóny, 3D modely, textové popisy,...)
zobrazované vo webových aplikáciach spoločnosti Google, ktorými sú Google Earth, Google
Maps, Google Mobile. Každé miesto na zemskom povrchu je lokalizované svojou polohou vo
forme súradníc geografickej šírky, dĺžky a nadmorskou výškou. V jazyku KML je zemepisná
šírka a dĺžka definovaná v referenčnom súradnicovom systéme WGS84 (World Geodetic
System z roku 1984) a nadmorská výška určovaná v systéme WGS84 EGM96 (Earth
Gravitational Model 1996). Formálna definícia súradnicového systému využívaného v jazyku
KML je obsiahnutá v špecifikácii OGC KML (The Open Geospatial Consortium KML). [1,2]

Ďalšími údajmi zadefinovanými v jazyku KML je možné upresniť uhol pohľadu
v aplikácii, zmeniť orientáciu a výšku pozorovateľa. Popri súboroch KML sa stretávame aj so
súbormi vo formáte KMZ. V tomto prípade ide o komprimované (zipované) súbory KML.
Súbor vytvorený spomínaným značkovacím jazykom môže obsahovať rôzne označenia miest
na zemskom povrchu. Tieto miesta je možné v aplikácii Google Earth uložiť pomocou na to
určenej značky

s názvom „Pridať značku miesta“, ktorú je možné priradiť ku každému

pohľadu v aplikácii. Pomocou KML jazyka je možné meniť, opisovať a vylepšovať značky
miesta, pridávať vrstvy. Premietaná vrstva, ktorou môžu byť vytvorené cesty, či polygóny,
musí byť vytvorená výlučne v jazyku KML. Viac o aplikácii Google Earth v príspevku [3].
Cieľom nášho projektu bola vizualizácia nami zameraných údajov pomocou jazyka
KML v prostredí webovej aplikácie Google Earth.
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Materiál a metódy

Globalny polohový systém (GPS) patrí medzi globálne navigačné satelitné systémy
(GNSS). Je historicky najstarším systémom a bol pôvodne určený pre účely americkej
armády. Systém GPS tvorí sieť 27 satelitov, 5 pozemných monitorovacích staníc a sieť
individuálnych prijímačov. Ako u všetkých GNSS, jeho nevýhodou je, že ak chceme zamerať
aj nadmorskú výšku meraného bodu, prijímač musí prijať signál aspoň zo 4 satelitov. Tento
príjem signálu býva problémom v oblasti s vysokou vegetáciou alebo v zastavanom území s
výškovými budovami. Rýchlosť merania, dosahovaná presnosť pre jednoduché aplikácie
a celosvetová dostupnosť spôsobili, že systém GPS sa často využíva na získavanie
priestorovej polohy referenčných bodov a lokalizáciu bodových a plošných objektov.
Zber údajov v našom projekte sme realizovali využitím turistického GPS prijímača
Garmin eTrex Legend Cx [4], ktorého deklarovaná polohová presnosť bola do 5 m. Pre zber
údajov sme si zvolili turistické a cyklistické trasy v okolí Bratislavy a v pohorí Malé Karpaty.
Snažili sme sa v teréne mapovať zaujímavé miesta, ktoré sú atraktívne pre turistu. Zamerané
objekty boli využité aj v ďalšom projekte ŠVK. [5]
GPS prijímač je pomerne malým prístrojom. Obsahuje obrazovku, v ktorej je
zobrazovaná mapa. Do mapy sa zaznamenávajú merané body a trasy, ktoré sú predmetom
záujmu. Prístroj obsahuje funkciu kompasu informujúcu o smere navigácie a o polohe trasy.
Prejdenú trasu je možné uložiť do pamäte prístroja, aby bolo možné sa k nej opätovne vrátiť.
Po zapnutí prístroja GPS prijímač začne automaticky vyhľadávať navigačné satelity. Tento
proces sa nazýva “inicializácia” a môže trvať niekoľko sekúnd. Čím viac objektov zabraňuje
prístroju v priamej viditeľnosti na navigačné satelity, tým dlhší je čas potrebný na
inicializáciu. Po úspešnej inicializácii prístroja nasleduje označenie a pomenovanie
začiatočného bodu našej meranej trasy, ktorou pri tvorbe virtuálneho turistického sprievodcu
môže byť napr. autobusová stanica. Prechádzaním po trase turistického alebo cyklistického
chodníka sme priebežne zameriavali zemepisné súradnice a nadmorskú výšku tabulí
turistického značenia, zastávok mestskej, autobusovej a železničnej dopravy, pamätných sôch,
chránených stromov, pamiatok cirkevného charakteru a ďalších objektov, ktoré sú využiteľné
pre informácie turistu a cykloturistu. Po prejdení celej vytýčenej trasy meranú líniu chodníka
ukončíme označením koncového bodu trasy. Meranú líniu bodov uložíme do pamäte prístroja,
aby sme ju následne mohli ďalej spracovať. Uvedeným krokom sa ukončili terénne práce.

Ďalším krokom práce bol prenos nameraných údajov z GPS prijímača vo formáte .gpx
do počítača a následne do aplikácie Google Earth vo fomáte .kml. K prenosu dát z GPS
prístroja do počítača slúži USB kábel a ovládač prístroja Garmin, ktorý bolo potrebné
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nainštalovať. Ovládač sa dá získať z pribaleného CD alebo je ho možné prevziať z internetu
[6]. Po inštalácii ovládača Garmin, spustení webovej aplikácie Google Earth a zapnutí GPS
zariadenia sme v ponuke „Nástroje“ vybrali položku „GPS“, kedy sa zobrazilo dialógové
okno GPS (obr.1). V časti okna „Device“ bolo potrebné vybrať typ používaného zariadenia,
ktorým bol v našom prípade prístroj Garmin.

Obr.1: Dialógové okno GPS nástroja v aplikácii Google Earth

V časti „Import“ bol vybratý typ údajov, ktoré sme chceli zobraziť. V časti „Options“
sme vybrali predvoľby kreslenia. Keďže sme potrebovali zobraziť všetky zaznamenané body
a trasy v GPS prístroji, zvolili sme možnosť „Nakresliť ikony na bodoch cesty a bodoch
trasy“. Pre splnenie požiadavky, aby boli cesty a trasy kreslené ako neprerušovaná čiara, je

potrebné zvoliť aj možnosť „Nakresliť čiary pre cesty a trasy“. Zvolením možnosti „Upraviť
nadmorské výšky podľa výšky Zeme“ je možné upravovať zaznamenané body podľa ich

nadmorskej výšky (určiť pešie, bežecké, cyklistické či automobilové cesty). V prípade
zaznamenávania trasy počas letu ostáva táto ponuka bez označenia. Namerané body sa
následne zobrazia nad zemským povrchom a po ich načítaní do aplikácie Google Earth sa
zobrazí dialógové okno s potvrdzovacou výzvou. Údaje v priečinku je možné rozbaliť,
usporiadať, upraviť, zdieľať, či uložiť.
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Obr.2: Pomocou GPS zamerané turistické a cyklistické trasy zobrazené v aplikácii Google Earth

Virtuálna prehliadka nami absolvovanými turistický trasami a zameranými bodmi
záujmu v okolí Bratislavy v prostredí webovej aplikácie Google Earth je zobrazená na Obr.2.

Záver
V teréne sme si potvrdili, že zber údajov prostredníctvom GPS prístrojov nie je
náročný a po preštudovaní manuálu sme to zvládli bez problémov. Prenosom GPS dát do
aplikácie Google Earth sme si odskúšali jednu z funkcií KML jazyka. Zamerané dáta poslúžili
i k tvorbe virtuálneho sprievodcu Bratislavy a okolia. [5] Funkcia KML jazyka, ktorou bolo
definovanie 3D objektov, bola taktiež odskúšaná v praxi. [3] Používanie uvedeného jazyka je
všestranné, jednoduché a veľmi zaujímavé i pre širokú verejnosť.
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Teoretické aspekty transformácie vidieka po roku 1989 so zameraním na
poľnohospodárstvo
Martina Šardzíková
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Úvod a formulácia cieľa
Transformácia hospodárskej sféry predstavuje prechod „od plánu k trhu“– zmenu
centrálne plánovaného hospodárstva na decentralizovaný atomicky rozdelený systém
trhového hospodárstva [1], ktorý je tesne spätý s prechodom od totalitného politického režimu
k pluralitnému demokratickému. Podľa [2] zmena tohto režimu súvisí s konkrétnymi
procesmi, ktoré celkovo nazývame transformáciou poľnohospodárstva.
Cieľom uvedeného príspevku je zhodnotenie transformačných procesov vidieka po
roku

1989

prejavujúcich

sa

v poľnohospodárstve

a jeho

základné

porovnanie

s predchádzajúcim obdobím.

Teoretické východiská
Po roku 1948 identifikujeme dve hlavné fázy zmeny: kolektivisticko-produktivistickú
a fázu post-kolektivistickú, nazývanú aj post-produktivistickou tranzíciou (PPT) alebo fázou
prechodnou.

V produktivistickom

systéme

intenzifikáciou, koncentráciou, špecializáciou a

charakterizovanom

modernizáciou,

industrializáciou sa kladie dôraz na

zvyšovanie výroby a kolektivizáciu poľnohospodárskych aktivít. Podľa [3] špecifikácia
jednotlivých aktivít je vyjadrená v nasledujúcich bodoch.
•

Veľmi vysoké dotácie do poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu.

•

Stimulácia stáleho rastu poľnohospodárskej výroby za predpokladu, že budeme
významným exportérom potravín predovšetkým do bývalého Sovietskeho zväzu. Po
páde socialistického bloku sa táto predstava ukázala nereálna.

•

Prezamestnanosť v poľnohospodárstve v porovnaní so západoeurópskymi štátmi.

•

Ekologicky necitlivá výroba bola príčinou čiastočne zdevastovanej krajiny, z ktorej
boli odstránené prirodzené bioekotopy, zmierňujúce pokles biodiverzity krajiny
a zamedzenie erózie pôdy.

•

Spôsob hospodárenia prevažne v socialistických kolektívnych družstvách - JRD, čo
umožňovalo výraznú koncentráciu moci v rukách riaditeľov a predsedov výrobných
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podnikov. Súčasne dochádzalo k prepojeniu politických a výrobne manažérskych
štruktúr.
•

Rozsiahle dotácie však umožnili aj rozvoj poľnohospodárskej veľkovýroby,
špecializácie činností a trvalé zvyšovanie životnej úrovne vidieckeho obyvateľstva.

•

Relatívne

zvýhodňovanie

vidieka

v období

totality

spolu

s tradičným

„konzervativizmom“ v postojoch poľnohospodárov sa premietalo i do „správania
vidieka“ v nových politických a ekonomických pomeroch. Výsledky volieb a slabá

podnikateľská aktivita vo väčšine poľnohospodárskych oblastí dokazuje, že
socialistický spôsob života bol pre veľkú časť poľnohospodárov vyhovujúci.
Všetky uvedené charakteristiky vymedzujú do značnej miery aj základné sféry alebo
priamo typy transformačných procesov, ktoré sa po roku 1990 v poľnohospodárstve pomerne
dramaticky presadzujú.
Fázu post-produktivistickej tranzície v postsocialistických krajinách predstavujú
hlavne majetkové reštitúcie, dekoncentrácie (decentralizácia a dezintegrácia družstiev),
transformácie družstiev a privatizácie štátnych podnikov, zmeny štruktúry podnikateľských
subjektov, zmeny v poľnohospodárskej politike, snahy o znižovanie poľnohospodárskej
produkcie

a integrácie

poľnohospodárstva

v rámci

širšej

vidieckej

ekonomiky

a environmentálnych cieľov. Charakteristika jednotlivých postsocialistických krokov je
uvedená nasledovne.
Významnú zmenu predstavuje rozdielny prístup poľnohospodárskej politiky
a predovšetkým jej dopad na systém dotácií. Celková existujúca finančná podpora,
realizovaná priamymi a nepriamymi dotáciami sa v 90-tych rokoch mení [3]. Obmedzenie
dotácií a prechod na trhové ceny, neregulovateľné štátom, predstavovali výrazný pokles
dopytu po potravinárskych a poľnohospodárskych komoditách. Pokles bol navyše zvýraznený
aj zníženou možnosťou exportu komodít do zahraničia. Zmeny priniesli nedostatok financií
v poľnohospodárskych

podnikoch,

čoho

následkom

bol

prudký

úpadok

investícií

a signifikantný pokles intenzity poľnohospodárstva [2].
Pokiaľ ide o „stály rast“ poľnohospodárskej výroby, rokom 1989 dochádza k
znižovaniu poľnohospodárskej produkcie, poľnohospodárstvo nastupuje na cestu, po ktorej sa
vybrali štáty EÚ pred pätnástimi rokmi. Zároveň sú badateľné, či už riadené alebo spontánne
tendencie k ekologizácii poľnohospodárstva a citlivejšiemu prístupu v hospodárení krajiny.
[4] uvádza, že obdobie transformácie ekonomiky prinieslo všeobecné uvoľňovanie
pracovných síl vo všetkých odvetviach národného hospodárstva. Situácia na agrárnom trhu
práce sa zmenila a dochádza k rapídnemu znižovaniu zamestnanosti. Ak predpokladáme, že
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nedôjde k rastu počtu osôb zaoberajúcich sa poľnohospodárstvom, a vidiek naďalej nebude
schopný prijať nové pracovné sily z iných odvetví národného hospodárstva, ukazuje sa
významným riešením vytvárať nové pracovné miesta v oblasti malého a stredného podnikania
v súvislosti s inými funkciami vidieka - ako sú rekreačná, ekologická a kultúrna. Ďalším
možným riešením je využitie nepotravinárskej poľnohospodárskej produkcie, a to v oblasti
obnoviteľných zdrojov energie v poľnohospodárstve.
Pokles poľnohospodárskej produkcie sa priaznivo odrazil v ekologickej situácii
vidieka. Znižovanie emisií, pokles znečistenia ovzdušia, redukcia jedovatých plynov
a priemyselných hnojív. Na druhej strane pretrvávajú problémy so znečistením podzemných
vôd a degradáciou pôdy v dôsledku jej erózie. V nových spoločenských pomeroch sa začínajú
vytvárať i predpoklady pre alternatívne ekologické poľnohospodárstvo, ktorého ciele zhrnuli
[5].
•

produkovať kvalitné potraviny a krmoviny o vysokej nutričnej hodnote

•

pracovať v čo najviac uzavretých cykloch kolobehu látok, využívať miestne zdroje
a minimalizovať straty

•

udržiavať a zlepšovať úrodnosť pôdy

•

vyvarovať sa všetkých foriem znečistenia

•

minimalizovať používanie neobnoviteľných surovín a fosílnej energie

•

hospodárskym

zvieratám

vytvoriť

také

podmienky,

ktoré

odpovedajú

ich

fyziologickým a etologickým potrebám
•

vytvárať pracovné príležitosti a tým udržiavať osídlenie vidieka a tradičný ráz
poľnohospodárskej kultúrnej krajiny

•

umožniť

poľnohospodárom

a ich

rodinám

ekonomický

a sociálny

rozvoj

a uspokojenie z práce.
Na druhej strane ekologicky čistú produkciu potravín komplikuje, až znemožňuje dlhá
doba rekonvalescencie pôdy súvisiaca s pretrvávajúcim zaťažením pôdy priemyselnými
hnojivami.
Po

roku

1990

prijatím

Zákona

č.

229/1991

Zb.

sa

začala

reštitúcia

v poľnohospodárstve na Slovensku. Cieľom tohto zákona a celého procesu reštitúcie bolo
odčiniť krivdy spôsobené vlastníkom poľnohospodárskeho majetku, vrátane lesov v období
roku 1948 do roku 1989 a obnoviť vlastnícke práva. V roku 1991 bol u nás zriadený
Slovenský pozemkový fond (SPF), ktorý mal za úlohu spracovať štátny poľnohospodársky
majetok

a dohliadnuť

na

proces

reštitúcie
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a privatizácie

štátnej

pôdy

a majetku

v poľnohospodárstve a lesníctve [6]. Len málo vlastníkov poľnohospodárskej pôdy (z dôvodu
veku, vzdialenosti bydliska od miesta reštitúcie, nezáujmu o poľnohospodárske podnikanie)
využíva túto pôdu na podnikateľské účely, väčšina reštituentov prenajala pôdu
transformujúcim

sa

poľnohospodárskym

družstvám

alebo

privatizovaným

firmám

vznikajúcim z bývalých štátnych podnikov [7]. Proces reštitúcie vlastníckych a užívacích
vzťahov nemožno považovať za definitívne ukončený, nakoľko mnohé žiadostí o navrátenie
pôdy sú ešte stále v štádiu riešenia.
Ako uvádza [6] transformácia najvýznamnejších poľnohospodárskych výrobcov –

družstiev bol proces, v ktorom sa kolektívne družstvá mali premeniť na iné subjekty založené
na základe súkromného vlastníctva alebo spoločníkov. Proces transformácie družstiev zahŕňal
predovšetkým vysporiadanie vlastníckych práv a vlastnú transformáciu družstiev na taký
podnikateľský subjekt, ktorý nepodniká na kolektívnom majetku. Namiesto družstiev a
štátnych majetkov začali na poľnohospodárskej pôde podnikať obchodné spoločnosti (akciové
spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným), samostatne hospodáriaci roľníci (SHR),
družstvá podľa novej právnej úpravy Obchodného zákonníka a pozemkové spoločenstvá. Na
zmeny v štruktúre podnikateľských subjektov v poľnohospodárstve mali významný vplyv
spomínané reštitúcie, privatizácia a transformácia poľnohospodárskych družstiev [4]. Napriek
legislatívnym a politickým tlakom dezintegrácia veľkovýrobných jednotiek nepokračovala
očakávanou rýchlosťou ani rozmerom. Dominantné postavenie v poľnohospodárstve si
zachovávajú družstevné podniky, zvyšuje sa počet obchodných spoločností hospodáriacich na
pôde, no obhospodarovanie pôdy SHR je nízke.

Privatizácia poľnohospodárskych štátnych podnikov (štátnych majetkov) bola
skomplikovaná veľkou diverzifikáciou vlastníckych vzťahov. Majetok bol transformovaný
pre súkromné osoby dvoma spôsobmi: časť majetku bola použitá na reštitúcie pôvodných
vlastníkov a zvyšok bol sprivatizovaný v zmysle zákonov pre privatizáciu (tzv. veľká
privatizácia).

Záver
Poľnohospodárstvo v povojnovom období prekonalo značnú reštrukturalizáciu. Zmena
po roku 1989 vyplýva z prístupu poľnohospodárskej politiky, ktorá viedla k obmedzeniu
dotácií a tvorbe neregulovateľných cien štátom, znižovaniu poľnohospodárskej produkcie,
rapídnemu zvyšovaniu nezamestnanosti v sektore poľnohospodárstva, snaha o ekologizáciu
výroby a predovšetkým zmena vlastníckych pomerov procesmi reštitúcie a privatizácie viedli
k potrebnej a výraznej diverzifikácii tejto dimenzie hospodárstva.
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Preserved soil profile under forest and its evidence of relief change
(Hlboká cesta example)
Anna Smetanová
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Physical
Geography and Geoecology, Mlynská dolina, 84215 Bratislava, Slovak Republic

Introduction
The soils in agricultural areas have been affected by accelerated erosion processes
since the onset of agriculture. Although throughout the history the impact of water, wind and
tillage erosion has been variable in space and time, it has brought significant changes of soil
profiles. Soil truncation, contamination, decreasing of humus content and soil biodiverzity,
salinization, landslides, flooding, soil sealing and compaction have been recognised to be the
most dangerous [1]. Changes in soil characteristics influence soil erodibility and therefore
geomorphological processes, while soil truncation represents directly a change of relief.
Comparison of the depth of soil and its layers with original, undisturbed profile (reference
profile) enables the evaluation of geometric changes of relief [2, 3]. Similar could be done
with soil profiles tilled for certain period or soils previously tilled but now preserved under
grassland or forest [4]. The aim of the study is to describe the relief changes using described
approaches.

Methods
The study area is situated near the village Voderady in Trnavská tabuľa Table, which
is part of Trnavská pahorkatina Hill Land. Due to neotectonic activity the plateu of Trnavská
tabuľa has been devided to relatively elevated and declined blocks [5]. The soils on elevated
local ridge and walls on road gully (Hlboká cesta) incised in the ridge were studied in 2009.
Cultivated Chernozems on loess are predominant in this area. The cumulative rates of recent
erosion were estimated on 16 t.ha-1.a-1 (137Cs measurement, [6]) and 6.7 t.ha-1.a-1 (erosion
modelling, [7] in surrounding area.
Total amount of seven soil profiles situated on the same type of morphometric
elementary form have been studied. Six of them, drilled by percussion drilling, lie on the
ridge which is under cultivation. The last profile is situated on semi-natural exposure in the
wall of road gully. Gully is secondary afforested by Robinia pseudoacacia and succession
species. Depth and truncation of soil profiles were studied; samples were taken for humus and
carbonate content analysis. The carbonate content analyses have not been processed yet,
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therefore are not considered in this study. The reconstruction of the gully development based
on the study of historical maps (1st, 2nd, 3rd military mapping of Austrian-Hungarian
Monarchy) and aerial photographs (1949, 1961, 2007) was used for relative dating.

Results and discussion
All studied profiles are situated on convex – convex parts of the ridge (Fig 1).

Fig. 1: Soil profiles location
The vertical difference derived on the base of detailed DEM [7] is maximum 4.4 m,
slope varies from 0.4° on the local elevation (V-03) to 4.11° on the gully edge (V-07). The
depths of soil profile show common features (Fig 2). Presuming that original A horizon of
Chernozems was 50- 60 cm (or 55 cm in average) deep, they all are eroded. Soil profile
truncation varies from 12 to 35 cm and is growing with increasing slope. Loss of more than
30 cm of soil occurs by profiles situated on slope 3.8°and higher. The most eroded is the
profile under tree vegetation on the gully edge. Height difference of about 30 cm between its
surface and the surface of the field was observed. Similar lowering of relief was described by
[4] and is considered to be the result of tillage erosion [8]. Even there is no drilling situated
near the field border, according to the height difference, we can presume that the original
humus horizon is completely or almost completely eroded there and the subsurface loess is
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being tilled. The humus content of the first horizon might be similar or slightly higher than the
corresponding, 30 cm under surface situated horizon in the gully exposure.

V-01 V-02 V-03 V-04 V-05 V-06 V-07
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100

A

A/C

C

Fig. 2: Soil profiles depth
Humus content varies between remaining samples. The profile V-03 with deepest
humus horizon (43cm) has the lowest content of humus, closed to 1% which is the
distinguishing value between mollic and ochric horizon [9]. For relief reconstruction studies is
essential to precisely evaluate the profile truncation, thus correctly interpret the origin of
present day humus horizons. In the case of the profile V-03 the relatively deep tilled humus
horizon could be created from loessic C horizon by deeper tillage, while fragments of original
humus horizon could be mixed in during tillage. This represents profile truncation of more
than 55 cm. If the present day tilled horizon originates in A horizon than smaller relief
lowering occur. Considering the possible presence of A/C horizon in original soil profile
complicates the interpretation.
The study of historical sources enables us to identificate the period of significant
incision of the road gully. It occurred between 1784 and 1839, in the period between the 1st
and 2nd military mapping (Fig 3). However the preservation of the gully is not clear from the
following source (1882). The vegetation cover and its slow spatial spreading are evident since
1949. We can presume that from technical reasons (accessibility, needed space for turning of
animal during tillage) the cultivation couldn’t reach the gully wall. Therefore gully was
protected by grass, bushes or (small) trees in 1882 - 1949.
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Fig. 3: Hlboká cesta road gully
Using this precondition the profile truncation of 35 cm observed on the wall of the
road gully is result of erosion before 1882, but certainly is older than 1949. Dating of lowered
(30cm) surface of the field closed to gully edge is 127 or 60 years respectively, what represent
average erosion intensities 2.36 mm.a-1 and 5 mm.a-1. These values are higher that were
measured by 137Cs measurements (1.2 mm.a-1, [6]) in surrounding area.

Conclusion
Significant erosion on convex – convex agricultural slopes on Chernozems was
proved. The most eroded soils were found in the wall of Hlboká cesta road gully, created
between 1784 – 1839. Since that time its preservation and lowering of nearby field surface are
presumed. Although the profile truncation is higher on steeper slopes, the profiles could be
deep truncated also on lower slopes near elevation. The analysis of humus content of tilled
horizons must be therefore incorporated in relief reconstruction studies. Consensus on the
border values of humus content concerning the origin of humus horizon is needed.
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Mapovanie krajinnej pokrývky metódami klasifikácie obrazových údajov v GIS
Juraj Straka
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra kartografie, geoinformatiky
a DPZ, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, straka@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Údaje o krajinnej pokrývke (označenie „krajinná pokrývka“ vychádza z komplexnej
zmesi prírodných a antropogénnych vplyvov a je kompozíciou a charakteristikou elementov
na povrchu Zeme) sú potrebné pre analýzu procesov životného prostredia a problémov, ktoré
je potrebné pochopiť, ak sa životné podmienky a štandardy majú zlepšovať alebo udržať na
súčasnej úrovni [1]. V priebehu času bolo vyvinutých niekoľko metodík mapovania krajinnej
pokrývky, ale skutočné zefektívnenie mapovania krajinnej prišlo až s rozmachom možností
spracovania digitálneho obrazu. Tento totiž priniesol techniky interpretácie obrazu, ktoré sú
robustnými nástrojmi pre zber údajov využívaných v geovedných disciplínach [2]. Zber
údajov je iniciálnou a neoddeliteľnou etapou informačného procesu, v ktorom vznikajú
rozhodnutia o výskume, využití a ochrane krajiny [3]. Uvedené metodiky mapovania krajinnej
pokrývky zahŕňajú vizuálnu (staršia; s ukončeným vývojom; výrazne subjektívna)
a automatizovanú (novšia, stále sa vyvíjajúca, s objektívnym prístupom) interpretáciu obrazu
(Obr. 1).
INTERPRETÁCIA
OBRAZU

Automatizovaná (digitálna)

Vizuálna (analógová)

založená na pixloch

založená na oblastiach

kontrolovaná

Klasifikátory:
- Paralelný
- Min. vzdialenosť
- Max.
pravdepodobnosť

nekontrolovaná

kontrolovaná

Klasifikátory:
- ISODATA
- CLUSTER

Klasifikátor
spektrálneho
najbližšieho
suseda

nekontrolovaná

Obr. 1: Hierarchia techník
Druhý spomenutý typ interpretácie obrazu je založený na automatickom zaraďovaní
základných jednotiek (pixlov alebo segmentov) do tried (skupín s veľkým stupňom vnútornej
homogenity)

podľa

hodnôt

zaznamenanej

1133

intenzity

elektromagnetického

žiarenia.

V súčasnosti najvyspelejším stupňom automatizovanej interpretácie (digitálnej klasifikácie) je
jej objektovo-orientovaná alternatíva. Táto sa snaží napodobniť prirodzené vnímanie človeka,
ktorý má tendenciu najprv deliť obraz na homogénne plochy a potom ich charakterizovať.
V procese objektovo-orientovanej klasifikácie sa obraz tiež najprv rozdelí na homogénne
segmenty, ktoré sú následne zaraďované do tried [2], [4].
Témou predloženého príspevku je porovnanie kvality výsledkov, získaných rôznymi
metódami automatizovanej klasifikácie satelitného obrazu. Záznamy vytvorené družicovými
snímačmi majú v porovnaní s tradičnými leteckými meračskými snímkami niekoľko výhod:
1. lepšie spektrálne rozlíšenie (je možné snímať aj mimo viditeľnej časti spektra žiarenia), 2.
jedna scéna pokrýva mnohonásobne väčšie územie než jedna LMS, čo znamená nižšie
náklady na pokrytie skúmaného územia snímkami, 3. družice na obežnej dráhe snímajú
povrch Zeme periodicky, čo znamená, že rovnaké územie je po určitej perióde snímané
znova. Toto je dôležitý predpoklad pri realizácii výskumu zmien v krajine [2], [5]. Hľadanie
rýchlej a zároveň spoľahlivej metódy klasifikácie takýchto záznamov je snahou zjednodušiť
doteraz namáhavú a komplikovanú prácu človeka pri mapovaní krajinnej pokrývky. Pri
súčasnom stave vedeckého poznania sme teda otestovali tri hlavné prístupy ku klasifikácii
obrazu:

•

Kontrolovaná klasifikácia založená na pixloch

•

Nekontrolovaná klasifikácia založená na pixloch

•

Kontrolovaná klasifikácia založená na oblastiach

Vo všetkých troch prístupoch prebieha klasifikácia v dvoch krokoch, ktoré zahŕňajú
identifikáciu vzájomne spektrálne podobných vzorov v obraze (zhlukov pixlov) a potom ich
zaraďovanie do tried. Ak sa tieto kroky uskutočnia v uvedenom poradí, ide o nekontrolovanú
klasifikáciu, pri opačnom poradí týchto krokov hovoríme o kontrolovanej klasifikácii.
Kontrolovaná klasifikácia navyše vyžaduje zber areálov hraníc reprezentatívnych oblastí
(trénovacích množín) nad obrazom. Spravidla ale pomáha dosahovať lepšie výsledky.
Interpretáciu obrazu vo všeobecnosti nie je možné ukončiť bez vyhodnotenia správnosti
výsledkov klasifikácie (najlepšie numerickou / štatistickou cestou) [2]. Načrtnutá stratégia
riešenia bola predmetom praktického experimentu, ktorý je popísaný v nasledujúcej časti
práce.

Materiál a metódy
Použitý družicový záznam (Copyright © Slovenská agentúra životného prostredia,
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Banská Bystrica 1993-2004) pokrýva stredné Slovensko a časti západného a východného
Slovenska. Pre účely experimentu bolo využité menšie územie (Obr. 2), štvorcového tvaru

Obr. 2: Poloha satelitnej scény a pracovnej lokality
v rámci SR
s rozmermi 40x40 km. Dôvodom bolo pokrytie územia snímkovým materiálom ako aj
referenčnými údajmi, slúžiacich na overenie správnosti klasifikácie. Pracovná lokalita je
situovaná

na

rozhraní

Žilinského

(okresy

Liptovský

Mikuláš

a Ružomberok)

a Banskobystrického kraja (okresy Banská Bystrica a Brezno). Zahŕňa väčšiu časť západného
hrebeňa Nízkych Tatier, vrátane jeho významných vrcholových partií a zasahuje do
Liptovskej kotliny a Horehronského podolia. Predmetom mapovania bola teda vysokohorská
krajina. Uvedená scéna (č. 188-26) bola vytvorená dňa 10. 5. 1998 snímačom TM družice
Landsat 5 a to v 7 spektrálnych kanáloch (zahŕňajúcich viditeľnú, blízku infračervenú
a termálnu infračervenú časť spektra). Z hľadiska formy údajov išlo o rastrovú reprezentáciu
v matici 1333 x 1333 pixlov s priestorovým rozlíšením 30 m, s výnimkou obrazu z
termálneho kanálu (120 m). Rádiometrické rozlíšenie bolo rovnaké pre záznamy vo všetkých
7 kanáloch (256 úrovní optickej hustoty). Geometrická korekcia digitálneho záznamu
prebehla s využitím 25 pozemných vlícovacích bodov, ktorých súradnice sme určili
z mapových listov digitálnej ortofotomapy (DGO SR – „Ortofotomapa © Geodis Slovakia
s.r.o. 2005“ a „Letecké snímkovanie a Digitálna ortofotomapa © Eurosense s.r.o. 2005“). Ako
výsledok sme teda získali nový obraz v systéme súradníc S-JTSK, pričom zvyškové chyby
polohovej transformácie sa pohybovali v rozpätí 3 – 25 m, celková chyba na 25 bodoch
dosiahla veľkosť 13,5m (najväčšia prípustná hodnota je v tomto prípade 15m, čo bolo
v tolerancii chýb prípustných normou [6]). Pre účely hodnotenia správnosti klasifikácie boli
využité referenčné údaje vo vektorovej forme. Išlo o súvislú polygónovú GIS vrstvu formátu
ESRI Shapefile obsahujúcu areály krajinnej pokrývky vyhraničené metódou vizuálnej
interpretácie (časová platnosť týchto údajov bola stanovená na rok 2000, t.j. temporálna
diferencia od použitej satelitnej scény má hodnotu 2 roky). Vznikla ako výsledok
systematickej práce (Copyright © Geografický ústav SAV, Bratislava 1995, 2004)
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zamestnancov Geografického ústavu SAV v Bratislave. Jednotlivé areály v tejto vrstve boli
označené v zhode s návrhom legendy CORINE Land Cover (jej 3. hierarchickou úrovňou) pre
mierku 1:100 000.

Výsledky a diskusia
Po ukončení fázy tzv. predspracovania údajov bolo možné pristúpiť k samotnej
klasifikácii údajov [7]. Nástroje na klasifikáciu obrazu založenú na pixloch sú
implementované vo viacerých komerčných aj voľne dostupných prostrediach. Pre účely nášho
experimentu sme využili prostredie IDRISI 15.0 – The Andes Edition (najmä jeho portfólio
tzv. „tvrdých klasifikátorov“). Pre variant nekontrolovanej klasifikácie bola zvolená metóda
zhlukovania ISODATA. Výhodou bola skutočnosť, že sme nemuseli zasahovať do procesu
klasifikácie. Hlavnou nevýhodou sa ukázala nízka úspešnosť klasifikácie (zvlášť zaradenie
pixlov vodných plôch a ihličnatých lesov do rovnakej triedy – bledá farba na obr. 3). Pre

Obr. 3: Výsledok nekontrolovanej klasifikácie algoritmom
ISODATA
variant kontrolovanej klasifikácie bolo otestovaných niekoľko klasifikátorov - klasifikátor
MinDist – minimálna vzdialenosť a klasifikátor MaxLike – maximálna pravdepodobnosť
(v dvoch subvariantoch – bez použitia a s použitím váhy tried pri určovaní pravdepodobnosti
výskytu). Výhodou bola jednoznačne vyššia úspešnosť klasifikácie vo všetkých troch
prípadoch kontrolovanej klasifikácie v porovnaní s nekontrolovanou klasifikáciou. Tento
spôsob interpretácie obrazu je komplikovanejší voči predchádzajúcemu v tom, že je potrebné
užívateľsky zasahovať do klasifikačného procesu – je potrebné manuálne vykonať zber
trénovacích množín (digitalizáciou na obrazovke v reálnom čase) a z nich odvodiť signatúrne
plochy. Navyše zber trénovacích množín predpokladá stanovenie počtu a charakteristík
cieľových tried klasifikácie. Pre variant kontrolovanej klasifikácie sme vybrali 9 tried –
„Urbanizované a technizované areály“, „Nezavlažovaná orná pôda“, „Lúky a pasienky“,
„Ihličnaté lesy“, „Prirodzené lúky a sneh“, „Vresoviská, slatiny

„Listnaté lesy“,
a kosodrevina“

a

„Vodné

plochy“

[8].

Výsledok
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(použitý

klasifikátor

MaxLike

s rovnomerným rozložením pravdepodobnosti) dokumentuje obr. 4. V celej etape klasifikácie
založenej na pixloch sme teda otestovali tri varianty, pričom úspešnosť klasifikácie sa
pohybovala v intervale od 61,28% (nekontrolovaná klasifikácia) po 76,88%, ktorá bola
dosiahnutá použitím klasifikátora maximálnej pravdepodobnosti s rovnomerným rozložením
pravdepodobnosti, čo predstavovalo najlepší výsledok kontrolovanej klasifikácie.

Obr. 4: Výsledok kontrolovanej klasifikácie algoritmom
maximálnej pravdepdobnosti s rovnomerným rozložením
pravdepodobnosti
Moderný prístup (vývojovo mladší
– novší; založený na fuzzy logike) reprezentuje
objektovo-orientovaná klasifikácie [2]. Jedným z nástrojov, ktorý operačné možnosti tohto
spôsobu interpretácie obrazu ponúka, je Developer EII Earth, mníchovskej firmy Definiens.
Vo veľkej miere využíva klasifikátor spektrálneho najbližšieho suseda, pričom spektrálne
vlastnosti (tvar, farba, kompaktnosť, homogenita, textúra podľa Haralicka...) na základe
ktorých budú jednotlivé obrazové objekty zaradené do tried, je možné vybrať manuálne alebo
automaticky [9]. Vybrali sme opäť 3 subvarianty (manuálny výber reprezentatívnych
vlastností, automatický výber bez textúry a s textúrou podľa Haralicka). Vo všeobecnosti sa
podarilo dosiahnuť lepšie výsledky ako pri klasifikácii založenej na pixloch s hodnotami
správnosti 83,98%, 77,37% a 82,01%. Nevýhodou je ale opäť „kontrolovaná“ povaha tohto
typu klasifikácie – totiž, pred klasifikáciou je potrebné opäť manuálne vybrať reprezentatívne
trénovacie objekty pre každú z dopredu stanovených cieľových tried (obr. 5).
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Obr. 5: Obrazové objekty a výsledok ich klasifikácie algoritmom spektrálneho
najbližšieho suseda s manuálnym výberom spektrálnych vlastností
Záver
Metóda objektovo-orientovanej klasifikácie sa preukázala ako rýchla a efektívna
metóda tvorby máp krajinnej pokrývky. Vzhľadom na to, že jej vývoj je vo svojich
začiatkoch, očakávame jej výrazný vývoj dopredu. Jej potenciál je zrejmý a poskytuje
uspokojivé výsledky. Testovanie funkcionality tohto prístupu k interpretácii digitálneho
obrazu vo verzii prostredia IDRISI Taiga bude náplňou riešenia grantového projektu pre
doktorandov UK za predpokladu jeho schválenia vedením UK.
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Využitie elementarizácie reliéfu pre syntetické hodnotenie vybraných prírodných
hrozieb na území Západných Karpát
Marián Šabo
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie
a geoekológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, sabo@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Prírodné hrozby sú udalosti, ktoré vyplývajú z extrémov prírodných procesov, a ktoré
negatívne ovplyvňujú ľudskú spoločnosť a jej záujmy. Tieto negatívne vplyvy sa snaží ľudská
spoločnosť eliminovať a preto sa problematike hrozieb venuje čoraz väčšia pozornosť.
Syntetické hodnotenie vybraných prírodných hrozieb na území Západných Karpát
v mierke 1: 500 000 nám ponúka možnosť získať celkový prehľad o priestorovom rozšírení
hrozieb na danom území. Na základe toho môžeme vyčleniť areály, kde je potrebný
detailnejší výskum s použitím iného metodického postupu.
Cieľom príspevku je predstaviť možnosti elementarizácie reliéfu ako dôležitého kroku
v procese syntetického hodnotenie vybraných prírodných hrozieb na území Západných
Karpát.

Materiál a metódy
Metodický postup (obr. 1) pre syntetické zhodnotenie vybraných prírodných hrozieb
na území Západných Karpát pozostáva z niekoľkých krokov, a je modifikáciou metodického
postupu predstaveného v prácach Minár et al. [1,2].
Prvý krok predstavuje stanovenie súboru parciálnych prírodných hrozieb, ktoré budú
vstupovať do hodnotenia. Pre Západné Karpaty sú relevantné tieto hrozby: seizmická hrozba,
hrozba gravitačných deformácií, hrozba subsidencie a kolapsov, hrozba snehových lavín,
povodňová hrozba, hrozba veternej a vodnej erózie.
Druhým krokom je vytvorenie vhodnej homogénnej databázy (typu elementárnych
foriem) v prostredí GIS, ktorá bude slúžiť ako zjednocovací prvok rôznych podkladových
materiálov v procese ďalšieho hodnotenia. Príspevok ponúka prehľad elementarizačných
metód vhodných pre vytvorenie takejto podkladovej databázy.
Tretím krokom je klasifikácia parciálnych hrozieb na základe genetického typu
hazardového

geosystému,

celkovej

hodnoty

kumulatívneho efektu.
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hrozby

a pravdepodobnosti

vytvorenia

Obr. 1 Náčrt metodického postupu pre syntetické hodnotenie vybraných prírodných hrozieb
pre oblasti Západných Karpát
Výsledky a diskusia
Karpaty ako horský oblúk, približne vymedzené v priestore medzi mestami Bratislava
a Niš má dĺžku takmer 1 500 km a šírku v poludníkovom smere od 60 km do 250 km.
Samotné pohorie má rozlohu 203 000km2 a celá okolitá karpatská oblasť 530 000km2.
Karpaty nemajú jednotné členenie, ktoré by bolo prijaté vo všetkých krajinách, kam Karpaty
zasahujú. Poľská, česká a slovenská geografia delí oblúk Karpát na Západné, Východné
a Južné. Rumunská geografia rozlišuje Karpaty Severné (Západné na Slovensku), Východné,
Južné a Západné [3].
Provinciu Západné Karpaty ako objekt výskumu na základe geomorfolgického

členenia zaraďujeme spolu s Východnými Karpatmi do podsústavy Karpaty, ktorá patrí do
Alpsko-himalájskej sústavy.
Tradičné geologické delenie rozdeľuje Západné Karpaty na vonkajšie a vnútorné. Toto
delenie korešponduje s geograficko-geomorfologickým delením Západných Karpát na
Vonkajšie a Vnútorné. Alternatívne geologické delenie rozdeľuje Západné Karpaty na
Externé, Centrálne a Vnútorné [4].
Regionalizácia územia predstavuje vyhraničovanie elementárnych jednotiek prírodnej
krajiny, ktoré sú z hľadiska veľkostnej rozlišovacej úrovne v danej mierke ďalej nedeliteľné.
Tieto predstavujú na zvolenej rozlišovacej úrovni základné „stavebné kamene“ či „bunky“
prírodného prostredia. [5]. Na regionalizáciu existuje niekoľko rozličných prístupov.
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Král

[3]

používa

komplexné

fyzickogeografické

členenie

vychádzajúce

z geomorfologického hľadiska, ktoré však prihliada aj na rastlinný kryt a zastúpenie vodných
plôch na danom území. Územie Európy takto rozdelil na jedenásť fyzickogeografických
celkov (Západné Karpaty patria do Alpsko-Karpatskej oblasti). Západné Karpaty rozdelil na
Vonkajšie Západné Karpaty a Vnútorné Západné Karpaty. Vonkajšie Západné Karpaty sa na
nižšej hierarchickej úrovni delia na 42 celkov a Vnútorné Západné Karpaty na 43 celkov.
Elementarizáciu reliéfu využíva aj geoekológia. Tá sa orientuje najmä na štúdium
fyzickogeografických komplexov topickej a chórickej dimenzie, teda na sledovanie a
mapovanie prírodných jednotiek vo veľkých až stredných mierkach. Pri veľkomierkovej
geoekologickej regionalizácií sa využíva niekoľko metód: A. naloženie máp parciálnych
geokomplexov, B. hustá (kroková) sondáž a C. metóda vedúceho faktora. Metodický postup
pre hodnotenie hrozieb na území Západných Karpát pracuje v stredných mierkach (1 : 500
000), no pri vyhraničovaní elementárnych areálov využíva modifikovanú metódu vedúceho
faktora.
Metóda vedúceho faktora spočíva v stotožnení hraníc komplexných areálov
s hranicami nie všetkých, ale len niektorých (prípadne len jednej) parciálnych kľúčových
charakteristík krajiny (hranicotvorných charakteristík). Vnútorný obsah areálu je pritom
charakterizovaný celým komplexom uvažovaných relevantných atribútov. Metódu vedúceho
faktora pri vyhraničovaní elementrárnych areálov umožňuje použiť existencia silných väzieb
medzi priestorovým rozložením hodnôt rôznych atribútov prírodnej krajiny. Vedúcim
faktorom sa môže stať charakteristika krajiny, ktorej priestorová diferenciácia v krajine je
relatívne vysoká, ľahko pozorovateľná, pričom existujú významné korelácie medzi
priestorovou diferenciáciu tejto charakteristiky a priestorovou diferenciáciu ďalších
kľúčových charakteristík krajiny. Takéto podmienky spĺňa georeliéf a krajinná pokrývka [5].
Pre potreby hodnotenia hrozieb v stredných mierkach sa javí ako najvhodnejší vedúci
faktor georeliéf. Georeliéf ako hlavný faktor distribúcie gravitačnej a slnečnej energie na
zemskom povrchu, ktoré dotujú väčšinu goekologických procesov, utvára základné
predpoklady pre vznik jednotlivých komplexných geosystémov. Georeliéf má hierarchickú
štruktúru a tá mu zabezpečuje jeho možnú podrobnú elementarizáciu v ľubovoľnej mierke.

Ďalším typom elementarizácie je geomorfologické členenie. Elementarizáciou
georeliéfu chápeme ako členenie georeliéfu na základné (elementárne) priestorové jednotky
danej hierarchickej úrovne. Elementárna forma je na danej hierarchickej úrovni najmenšia
priestorová jednotka georeliéfu, geometricky, geneticky a potenciálne i morfodynamicky
homogénna, teda jej vnútorná štruktúra je z geomorfologického hľadiska irelevantná [6].
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Geomorfologické členenie je spracované takmer v každej krajine, no častokrát nie je
kompatibilné z ostatnými susediacimi krajinami. Geomorfologické členenie pre územie
Slovenska spracovali autori Mazúr a Lukniš [7]. Bolo niekoľkokrát upravované a naposledy
prepracované, zdigitalizované a upravené do mierky 1:50 000 kolektívom autorov na
Geografickom ústave SAV [8]. Pre územie Českej republike bolo geomorfologické členenie
spracované kolektívom autorov Demek et al. [9]. V Poľsku bol členenie spracované
Kondrackim [10] metódou desatinnej klasifikácie Medzinárodnej dokumentačnej federácie.
Geomorfologické regióny Maďarska vyčlenili autori Pécsi, Somogyi [11].
Delimináciu Západných Karpát na morfoštruktúrne jednotky predstavil Mazúr [12],
Urbánek, Lacika [13, 14] a kolektív autorov v práci Minár et al. [4]. Morfoštruktúry
predstavujú

krajinné

jednotky

vytvorené

buď

endogénnymi

procesmi

(aktívne

morfoštruktúry) alebo krajinné jednotky, ktoré odrážajú schopnosť hornín odolávať voči
exogénnym procesom (pasívne morfoštrkutúry). Takéto geomorfické jednotky môžu byť
relatívne

homogénne

predispozície

k vzniku

z hľadiska

morfotektonickej

prírodných

hrozieb.

evolúcie,

Stávajú

sa

bilancie

ideálnym

hmoty alebo
objektom

pre

interdisciplinárne štúdium interakcie medzi hlbšími procesmi v litosfére a astenosfére
a procesmi prebiehajúcimi na zemskom povrchu [4].
Na vyčlenenie morfoštruktúr sa používajú dva prístupy: A. tradičný prístup (statický
a veľmi jednoduchý) hľadá morfologické vyjadrenie jasnej geologickej štruktúry a B. prístup,
ktorý hľadá štruktúrnu a geotektonickú interpretáciu morfologických jednotiek. V tomto
procese sa využíva cielená morfometrická analýza (základná a špeciálna morfometrická
analýza, regionálna taxonómia, identifikácia hraníc), multivariačné štatistické metódy,
geofyzikálne dáta a geotektonické modely. Autori v práci Minár et al. [4] vyčlenili 9
morfoštruktúrnych jednotiek: Tatry, Centrálny región, Prechodný región, Západný okrajový
región, Severovýchodný okrajový región, Severné predpolie, Juhovýchodný región,
Juhozápadné predpolie, Zadunajské vrchy s morfoštruktúrnymi jednotkami nižšieho rádu.
Morfologicko-morfometrické typy georeliéfu sú regióny s podobným vzhľadom,
metrikou a vplyvom georeliéfu na priebeh krajinných procesov. Boli spracované autormi
Tremboš, Minár [15]. V prvom kroku boli vymedzené prirodzené georeliéfové jednotky
(pomocou najkontrastnejších reliéfových hrán) a v ďalšom kroku boli typizovane podľa

členitosti georeliéfu. Autori vyčlenili pre územie Slovenska nasledovné kategórie: roviny
(rovinné

depresie,

nerozčlenené,

horizontálne

rozčlenené,

horizontálne

a vertikálne

rozčlenené), pahorkatiny (mierne členité, stredne členité a silne členité), vrchoviny (stredne

členité, silne členité, veľmi silne členité), nižšie hornatiny (stredne členité, silne členité, veľmi
1143

silne členité), vyššie hornatiny (stredne členité, silne členité, veľmi silne členité) a
veľhornatiny (silne členité, veľmi silne členité, extrémne členité).
Mapa morfologicko-morfometrických typov georeliéfu sa javí ako najkomplexnejšia
forma elementarizácie reliéfu. Po jej vytvorení pre celé územie Západných Karpát bude slúžiť
ako homogénna databáza pre ďalšie hodnotenie parciálnych hrozieb a syntetické zhodnotenie.

Záver
Elementarizácia reliéfu je významný prvok v metodickom postupe zameranom na
syntetické hodnotenie vybraných prírodných hrozieb na území Západných Karpát. Slúži ako
homogénna databáza pre potreby zjednocovania podkladových databáz v procese hodnotenia
hrozieb a v procese syntetického zhodnotenia vybraných prírodných hrozieb.
V príspevku sú predstavené teoretické východiská elementrarizácie reliéfu a typy
elementarizácie, ktoré sa dajú eventuálne použiť v metodickom postupe. Príspevok sa venuje
komplexnému

fyzickogeografickému,

geomorofologickému,

geoekologickému,

morfoštruktúrnemu a morfologicko-morofmetrickému členeniu georeliéfu.
Mofologicko-morfometrické členenie georeliéfu sa javí ako najvhodnejšie typ
elementarizácie v procese syntetického hodnotenia vybraných prírodných hrozieb na území
Západných Karpát. V metodickom postupe ostáva priestor na variabilitu a modifikáciu
elementárnych jednotiek.
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Jakub Trojan
Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Kotlářská 2, 611 37
Brno, Česká republika, trojan@sci.muni.cz

Introduction and formulation of goals
First systematic study of regional development in the professional level is dated
probably 70 years ago. Since that, many theories were created and those are conceptually
hybrid [1]. For this reason, many hard copy books were written and many authors dealt with
this issue. Main goal of this paper is concerned into the search among foreign (mainly webbased) sources and online publications across the main world scientific databases and online
journals to find some interregional approaches for the topic concerning on regional
development.

Materials and methods
Structure of this article follows the outline – starts with the general (micro)regional
development approaches, conceptual documents as one of the main tools of regional
development. It also deals with dynamization of these documents and discusses the term
itself. Second part is more GIS oriented – active GIS visualization and dynamization is
presented by some Anglo-Saxon and inter-regional approaches. Methods were based on study
of foreign sources.

Results and discussion
(Micro)regional development and regional policy
Microregional development is not so frequent co-word. More frequently and more
common is term “regional development”. Microregional development is part of higher
positioned term “regional development”. In some cases, we can interpret it as a development
of specific area of specific regions. For example, M. Chiriboga [2] early explicates
microregion “as the smallest unit of society where the various social players – individual and
social – relate to a certain agroecological space, and establish economic, social, political and
cultural ties that either permit or impede the reproduction of rural families”. M. Chiriboga
concerned to the rural microregions especially in South America. Despite the different place,
he identifies microregions as the smallest unit from which intra- and intersectoral production
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linkages can be developed. This approach could be discussed in several ways. First –
microregions could not be the smallest units – imagine the small local units (villages or
communities living in specific area, place) with its own socioeconomic, political, cultural and
other processes in the level bellow microregion (local levels). This thesis was nicely
explained through research done in Pouzdřany by A. Hynek, V. Herber and B. Svozil [3].
Second – in modern ways we focuses to another aspects than economic, social, political and
ecological factors (see ESPECT approach presented by A. and N. Hynek [4]). Especially
technological factors (diffusion of modern technologies, innovation spread) and political
aspects (who keep the power?) could play the main roles in microregional processes.
Generally said we should more concentrate (according to post-modern principles) to
local theories and modify generally accepted theories into our local level [1]. One of the
useful concept, mainly used by modern geographers not only in dealing with microregional
development, is methodological concept called ESPECT/TODS – emphasizing relations
between six main poles of hexagon: E(conomy) - S(ociety) - P(olitics) - E(cology) - C(ulture)
- T(echnology). Inner rhombus with nodes T(emporality) - O(ppression) - D(ominance) S(patiality) explore simultaneously the spatial and temporal effects of the power/knowledge
nexus. Finally, the inclusion of both the hexagon and rhombus into a single framework
reflects the necessity for the researcher of investigating ESPECT and TODS as parallel,
complementary and interconnected systems since it is not only through the synthesis of nodes,
but also through an examination of processes, which coproduce these geometric
arrangements, that we can get a better grip on the physical, social, and imagined “reality” [4].
Searching and investigating the six pillars we can find main driving forces of localities and
build the view of real microregional patterns and reshapes administrative (or physicalgeographical described) borders of delimited (micro) regions by our deep knowledge.
Regional development is commonly often discussed by authors N. Thrift and A. Amin
in many of their articles. A. Amin [5] gives in geographical textbook short view into the
history of geographical thought related to regional development and influenced by growing
level of globalization. Terms like westernalization and europeization could be added as well.
A. Amin [5] also refers to economic sociology and actor-network theories.
Above mentioned actor-network theory (ANT) is broadly used in geographical –
regional concepts. However, very interesting is ANT criticism, especially from B. Latour [6]
– one of the ANT founder. B. Latour [6] criticized ANT in all of its four parts (actor, network,
theory and also the hyphen between actor and network words). However, he later reversed
himself accepting the whole term and organizational theorists explain by ANT the distribution
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and exercise of power between organizations and entities within particular spheres, or
networks. Despite the broad criticism, ANT has key impact to thinking about regional
development under the framework of social capital and inner-power (rising inside from the
regions). Local participations nevertheless belong to the main powers of regional
development.
Microregional development and regional policy under the conditions of local
participation is also discussed by R. Perlín [7]. Local participation is also part of several
pillars of ESPECT/TODS concept (especially Society, Politics, Culture). That's why we
should also reflect local power and public participation. R. Perlín in this paper [7] shows also
practical approach to regional development at local levels. He describes basic principles of
current politics situation in municipalities, illustrated by projects held by microregions in EU
programming grant schemes. R. Perlín also refers [7] to problems of some tools of regional
policy and their misuse (e.g. in tools like strategies/programmes).
Strategy as one of the most important tool of regional policy is also part of key
approach to regional development and as such should be innovative as well. In ideal way, it
should combine best practice approach with traditional and local participation according to
ESPECT/TODS principles. As R. Perlín [7] reflects in his work, strategies are often misused
in Czech regions.
J. Blažek and D. Uhlíř [1] give the main reasons, why conceptual documents (like
strategies, programmes, concepts etc.) are purposeless and misused:

−

too dependent on government programs - a strategy prepared with a view to meet the

donor criteria required vs. local needs

−

confusion of objectives and instruments

−

starting from the wrong end

−

focus on the fashion industry (tourism, high technology fields...) without realistic

options and positions of the site

−

"big eyes" - the revaluation of the importance and attractiveness of its own resources

−

too much emphasized on the analytical part of strategy, weaker forms part overload,

talkative, disconnected, rather discouraging (from a formal point of view)

−

not connected with budget and cash flows
According to J. Olberding [8], regional strategies can be categorized by the number of

local government activities they are designed to address and the degree of difficulty in
implementing them. The first category includes strategies that attempt to coordinate a large
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number of services across local governments -or even to coordinate local government in
general- and thus are relatively difficult to implement. These "broad-sweeping" strategies
include metropolitan government, consolidated government, annexation, and regional
councils of government. The second category includes strategies that attempt to coordinate
only one or a few services across local governments and thus are relatively easy to implement.
These "targeted" strategies include regional partnerships, written agreements among local
governments, and special districts (see similar conclusions in R. Perlín [7]).
As J. Olberding [8] mentioned, we should also add the important role of public
participation, human capital, significant influence of local actors/actants [6, 7] result into
bottom-up principles while preparing long-time conceptual documents.

Dynamization of conceptual documents – bridge to active GIS visualization
To emphasize the role of key conceptual documents (as selected tools of microregional
development) we should dynamize its content (not form). I mean dynamization in the matter
of

make

more

active

and

more

productive

(as

interpreted

e.g.

online

at

http://dictionary.reference.com/browse/dynamization). Whereas M. H. Overmars [9] and
other authors and dictionaries use word dynamization directly in computer science
(dynamization as transformation of static data structure into dynamic data structure),
nowadays we should be more interpretative in the significant way of the pragmatic meaning
and use it as synonym for better activation and productivity (and reach by that “best practices”
and innovations). Back to the Overmars definition [9] – shifting conceptual documents from
static forms right to the active forms (respecting bottom-up principles, finding
ESPECT/TODS factors and implementing local conditions -sense of place- into our visions)
highly correlates with concept of “new” dynamization (to make more active and more
productive).
Dynamization of conceptual documents could be seen in several ways. First of all,
changing from static to dynamic should be interoperable. This means that anyone should be
able to edit it, use it, reproduce it and share as he/she likes. I suggest interoperability and
spatial dynamization of conceptual documents like strategies at two pillars:

−

local interoperability with public participation and focusing local needs – so called

open strategy (e.g. conceptual document compatible with surrounding microregions),

−

technical interoperability (e.g. using world-wide-web standards and methods, real time

key-actors participation etc.).
Spatial dynamization must attend advanced GIS techniques [10]. Nowadays, GIS
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applications are used at secondary and even at primary schools. Reflecting new techniques of
GIS modeling in building new conceptual documents as an essential tools of regional policy
for (micro) regional development is one of the main pre-condition of producing highly
dynamic and useful spatial map visualizations. If talking about GIS dynamization in
conceptual documents, we should not forget to think about collaboration between the
conceptual document developers (authors) and receivers of information (public). A.
MacEachren [11] distinguishes between spatially and temporally collaborations and suggest
“argumentation mapping” and “knowledge maps” while mapping locations. New challenges
for conceptual documents developers are predicted according to named author especially in
new web standards and quickly developing technologies. One of the significant challenges is
implementation and dealing with spatial data analysis [12] and combining qualitative and
quantitative geography. GIS could produce highly developed maps (and spatial visualization)
but map producers (sometimes unfortunately not cartographers) should be also very good in
geography to reach the meaning of the map and mainly its purpose. Spatial data analyzing
according to B. Boots [12] is one of the main precondition for solving quantitative problems.
Qualitative approaches are much more difficult for solving using maps - and these problems
should be addressed through active GIS visualization in dynamization of conceptual
documents as well.

Conclusion
Some selected interregional approaches to “impacts of regional policy to
microregional development and dynamization of conceptual documents and active GIS
visualization” were presented in this paper as a short overview of many approaches to any
part of (micro)regional development. However, there are many approaches and studies that
are not mentioned and which should be taken into account in studies across the deeper issues.
When choosing the correct and appropriate source it is also necessary to consider the
spatiality in the context of the site and appreciate all the local variables of development,
therefore, both the physical geographic sphere and the sphere of human geography.
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Tlakové pomery a hydrofyzikálne vlasnosti kolektorov geotermálnych vôd v okrese
Dunajská Streda
Alexander Bugár
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie,
Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovensko; bugar.alexander@centrum.sk

Úvod a formulácia cieľa
Hydrodynamické skúšky poskytujú údaje pre vyhodnotenie základných produkčných
charakteristík geotermálnych vrtov a ich najbližšieho okolia ako súčasti hydrogeotermálnych
štruktúr, na ktoré sú viazané geotermálne zdroje. Metodika realizácie hydrodynamických
skúšok závisí predovšetkým od typu zdroja geotermálnej energie a jeho teploty [1].
Okres Dunajská Streda sa nachádza na juhozápade Slovenska na území Žitného
ostrova, ktorý je súčasťou Podunajskej nížiny. Prirodzenú hranicu okresu tvorí rieka Dunaj a
na severe Malý Dunaj. Územie okresu patrí do hydrogeotermálnej štruktúry centrálnej
depresie podunajskej panvy. V okrese Dunajská Streda je realizovaných 16 geotermálnych
vrtov, z ktorých je jeden reinjektážny vrt (VHP-12-R v Hornej Potôni) a jeden geotermický
pozorovací vrt (GBP-1 v Boheľove).

Materiál a metódy
Z archívu Geologického ústavu Dionýza Štúra som získal všeobecný prehľad
o geologickej, tektonickej stavbe a o hydrogeológii záujmového územia, ďalej som získal
záverečné správy geotermálnych vrtov, ktoré sa nachádzajú na území okresu Dunajská Streda.
Pre vyhodnotenie tlakových pomerov a hydrofyzikálnych vlastností použijem
výsledky predošlých meraní, ktoré sa uskutočnili na geotermálnych vrtoch a sú uvedené
v záverečných správach.
Pomocou hydrodynamických skúšok zisťujeme výdatnosť geotermálneho vrtu, teplotu
(entalpiu) a chemické zloženie exploatovanej tekutiny, tlakovo-teplotné pomery a rozloženie
prítokov vo vrte za určitých hydrodynamických podmienok, obsah a zloženie plynov,
hydraulické

parametre

zabudovaných

kolektorov,

v hydrogeotermálnej štruktúre [1].

1155

prípadne

okrajové

podmienky

Výsledky a diskusia
Z vyhodnotenia dynamických hodnôt hydrostatického tlaku sa zisťujú hodnoty
termoliftu [MPa], hodnoty gasliftu [MPa] a body evázie plynu vo vrtoch [m]. Výsledkom
zistených hodnôt je zostrojenie hydroizopiez, pomocou ktorých sa určuje smer a sklon
prúdenia geotermálnych vôd.
Reometria sa používa na určenie aktívnej hrúbky kolektorov geotermálnych vôd,
z ktorej sa vypočítajú hydraulické parametre použitím Jacobovej aproximácie Theisovej
rovnice:
- koeficient prietočnosti [m2/s]
- koeficient filtrácie [m/s].

Tab. 1 Hydraulické parametre zistené z hydrodynamických skúšok pre vybrané vrty v okrese
FGT-1

DS-2

FGHP-1

Č-1

115,5

137,0

38,0

43,5

k [m/s]

1,49.10-6

1,95.10-5

5,58.10-6

5,08.10-6

T [m2/s]

1,72,10-4

2,67.10-3

2,12.10-4

2,21.10-4

aktívna hrúbka zvodnených vrstiev [m]

Záver
Územie okresu Dunajská Streda je súčsťou hydrogeotermálnej štruktúry centrálnej
depresie podunajskej panvy, kde sú zastúpené nízkoteplotné geotermálne zdroje
reprezentované geotermálnymi vodami. Hydrodynamickými skúškami sa zisťuje výdatnosť
geotermálneho vrtu, teplota a chemické zloženie exploatovanej tekutiny, tlakovo-teplotné
pomery a rozloženie prítokov vo vrte, obsah a zloženie plynov a hydraulické parametre
zabudovaných kolektorov.
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Geologická stavba pokoradzskej tabule (Slovenské rudohorie)
Lukáš Caban a Rastislav Vojtko
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a
paleontológie, Mlynská dolina G, 842 15 Bratislava, Slovensko; lukascaban@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Pokoradzská tabuľa je situovaná v južnej časti Slovenského rudohoria medzi mestami
Hnúšťa a Rimavská Sobota. Morfologicky tvorí vyvýšené územie s rozsiahlou rovňou na

ľavej strane rieky Rimavy. Geomorfologicky tvorí najjužnejšie výbežky Železníckeho
predhoria [1]. Študované územie zaberá 65 km2 medzi obcami Rimavské Brezovo, Nižný
Skálnik, Horné Zahorany a Kyjatice.
Hlavným cieľom práce bolo objasnenie nejasnej geologickej stavby Pokoradzskej tabule
so zameraním na litostratigrafiu pokoradzského súvrstvia. Dôraz bol kladený hlavne na
reambuláciu starších mapových prác, čo znamenalo premapovanie oblasti v mierke M 1:10000.
Taktiež bolo potrebné sa vyjadriť k nejasnej pozícii zdroja vulkanoklastického materiálu a veku
sedimentov pokoradzského súvrstvia.

Materiál a metódy
Práca bola kompilovaná najmä postupmi štandardného geologického mapovania.
Geologické mapovanie pozostáva hlavne z práce v teréne čo obnáša geologické pozorovania,
štruktúrne merania, dokumentáciu odkryvov a odberom vzoriek. Pozorované geologické
objekty boli následne vynášané do topografických máp v mierke M 1:10000. Nejasnosti
ohľadom petrografie hornín následne spracúvané laboratórne štúdiom leštených výbrusov z
odobratých vzoriek na polarizačnom mikroskope. Terénna a laboratórna práca bola následne
litologicky a stratigraficky interpretovaná do výslednej geologickej mapy a profilov
v prostredí GIS.

Výsledky a diskusia
Pokoradzskú tabuľu tvorí prevažne pokoradzské súvrstvie, ktoré je tvorené
miocénnymi vulkanoklastickými horninami andezitového zloženia. Súbor vulkanoklastík leží
v severných oblastiach na jednotkách veporika, gemerika a turnaika. Celé veporikum ako ho
poznáme zo severnejších oblastí so svojím kryštalinickým fundamentom a obalovými
sekvenciami však do oblasti nezasahuje. Podložie pokoradzského súvrstvia tvorí len
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mladopaleozoicko mezozoická obalová sekvencia južného veporika tzv. federátska obalová
sekvencia. Tá je v prevažnej miere zastúpená rimavským súvrstvím a ojedinele aj slatvinským
súvrstvím. Horniny veporika vystupujú v SZ časti územia. Územie JV od výskytov hornín
veporika je charakteristické zastúpením hornín gemerika. Línia, ktorá tvorí rozhranie sa
nazýva Lubenícka línia a tvorí tektonické geologické rozhranie prvého rádu. Gemerikum
podobne ako veporikum nevystupuje v oblasti celé. Severné gemerikum je zastúpené len
ochtinským a zlatníckym súvrstvím dobšinskej skupiny. Južné gemerikum je reprezentované
drnavským súvrstvím gelnickej skupiny. Treťou tektonickou jednotkou v oblasti je turnaikum.
Nachádza sa v SV oblasti (bodvasilašské vrstvy) a malý výskyt turnaika je v JZ časti územia
(dvornícke vrstvy). Mladšie horniny (terciérne) sa nachádzajú v južnej časti územia. Ide o
sedimenty lučeneckého súvrstvia [2, 3]. Zjednodušená geologická mapa oblasti je na Obr. 1.

Obr. 1: Zjednodušená geologická mapa oblasti

Pokoradzské súvrstvie v oblasti charakterizuje niekoľko litotypov. Ide o epiklastické
vulkanické sedimenty (transportované vo vodnom prostredí) a pyroklastické vulkanické
sedimenty(transportované v žeravom mračne popola). Klastický materiál pozostáva prevažne
z drobnoporfyrického pyroxenického andezitu. Minerálne zrná plagioklasu a pyroxénov
dosahujú veľkosti do 1,5 mm.
Prevládajúcim litotypom v severnej oblasti je blokový epiklastický vulkanický
konglomerát. Blokové konglomeráty tu sedimentovali priamo na predneogénnom podloží.

1158

Hrúbka súvrstvia je výrazne menšia ako v južnej časti študovaného územia. Je to len niekoľko
desiatok metrov a na niektorých miestach sa výskyt obmedzuje len na erózny zvyšok
niekoľko metrov hrubý. Blokové konglomeráty, ktoré majú pravdepodobne tufopiesčitú
matrix nie sú dostatočne litifikované, a preto ľahko podliehajú erózii. Z uvedených dôvodov
sa v severnej oblasti nevyskytujú takmer žiadne odkryvy a mapovanie oblasti bolo založené
len na výskyte blokov ako rezídua po erózii konglomerátov. Kvôli tomu nie je možné
podrobne popísať matrix blokového konglomerátu. Bloky pozostávajú prevažne z
jemnozrnného až strednozrnného amfibolicko-pyroxenického andezitu. Výrastlice tvorí najmä
plagioklas a pyroxén oba s priemernou veľkosťou 1 mm v sivastej základnej hmote. Bloky
majú veľkosť od 20 do 150 cm ojedinele však môžu byť aj väčšie až do veľkosti 3 m.
Najcharakteristickejšie sú bloky s veľkosťou 70-80 cm. Niektoré bloky pochádzajú z
deštruovaných lávových prúdov. Tieto bloky sú charakteristické laminovanou textúrou, avšak
petrograficky sú totožné s ostatnými blokmi. Opracovanosť blokov dosahuje vysokú úroveň.
Bloky sú prevažne suboválne až oválne. Veľkosť klastov blokových konglomerátov sa vrámci
jednej vrstvy postupne na juh zmenšuje. So zmenšovaním sa veľkosti klastov vo vrstve
smerom na juh, sa aj hrúbky niektorých vrstiev smerom na juh zmenšujú. V južnej časti na
mnohých miestach epiklastické blokové konglomeráty vykliňujú a nahradzujú ich drobné
epiklastické zlepence až hrubozrnné epiklastické pieskovce. Nevulkanická zložka klastov sa v
týchto blokových konglomerátoch nenachádza. Blokové konglomeráty sú na severe územia
viac-menej laterálne stabilné, ale lokálne sa môžu vyskytovať aj polohy slabšie opracovaných
konglomerátov až konglomerát-brekcií. Báza pokoradzského súvrstvia v severnej časti
územia jemne zaklesáva smerom na juh až po oblasť južne od Kraskova, kde báza prudko
zaklesne o takmer 100 m.
Južná oblasť je charakteristická prevahou piesčitej zložky. Možné je vyčleniť 2 piesčité
litotypy. Bazálny pieskovcový člen, ktorý sa vyskytuje len na báze súvrstvia a hrubozrnný
epiklastický vulkanický pieskovec až jemnozrrný zlepenec sa zastupuje s konglomerátmi v
niekoľkých vrstvách nad sebou. Bazálne vrstvy sú v južnej časti súvrstvia reprezentované
epiklastickými pieskovcami ojedinele s vložkami prachovca až ílovca. Vyskytujú sa v
najspodnejšej časti doliny potoka Vyvieračka a Šinkovho potoka. Prítomné sú aj v doline J od
oblasti Hlbôčka, ktorá sa nachádza JZ od obce Kraskovo. Ojedinele tieto pieskovce obsahujú
aj hrubší materiál v podobe drobných zlepencov a brekcií i redeponovaných tufov. Bazálne
pieskovce sú v prevažnej miere tvorené vulkanickým materiálom, ojedinele sa však môžu
vyskytovať aj úlomky hornín predterciérneho podložia najmä v spodnej časti vrstiev.
Epiklastické pieskovce sú masívne a dobre triedené. Avšak môžu sa vyskytovať aj polohy
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netriedených pieskovcov s hrubším materiálom. Zlepencový materiál netvorí súvislejšie
polohy. Vyskytuje sa len ako ojedinelé vpády v pieskovcoch. Pieskovce obsahujú v
jemnozrnnejších vrstvách aj organogénnu zložku. Tento materiál predstavuje flóru
sarmatského veku [4]. Bazálne pieskovce dosahujú ojedinele 10 m prevažne však do 3 m.
Tam, kde tieto pieskovce dosahujú najväčšej hrúbky boli v minulosti ťažené pri obciach

Obr. 2: Zjednodušený S-J profil pokoradzským súvrstvím
Vyšný a Nižný Skálnik.

Hrubozrnné epiklastické vulkanické pieskovce sa vyskytujú prevažne v južnej časti
mapovaného územia. Najsevernejší výskyt je v doline Hlbôčka (JZ od Kraskova). Vystupuje
tu niekoľko metrov hrubá poloha hrubozrnného netriedeného pieskovca. Týmto názvom sú
označované hrubé netriedené pieskovce až jemnozrnné zlepence s veľkosťou klastov do 1-2
cm. Materiál je v prevažnej miere vulkanický (pyroxenický andezit) ojedinele však môžu byť
prítomné klasty nevulkanických hornín. Miestami sa môžu vyskytovať väčšie klasty andezitu
do 15-30 cm. Väčšie klasty však netvoria výraznejšie polohy. Vyskytujú sa tiež vrstvy
brekciovitého úlomkového materiálu do maximálnej veľkosti 2 cm. Hrubozrnné epiklastické
vulkanické pieskovce predstavujú strednú stavbu známej časti pokoradzského súvrstvia. Od
najsevernejšieho výskytu sa hrúbka hrubozrnných pieskovcov postupne na juh zväčšuje a
nahradzuje tak epiklastické konglomeráty, ktoré sa naopak smerom na juh zmenšujú. Polohy
pieskovca, zlepenca až hrubého blokového konglomerátu sa vyskytujú v niekoľkých vrstvách
nad sebou. Tento vzťah je dobre viditeľný na Obr. 2.
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Pyroklastické sedimenty nie sú v oblasti časté. Ich výskyt sa obmedzuje na niekoľko
plošne malých výskytov, ktoré vznikli pravdepodobne len ako výplň paleoúdolí. Nachádzajú
sa prevažne v severnej časti územia na báze pokoradzského súvrstvia. Ojedinele však aj vo
vrchnej časti súvrstvia. Ide o chaotické brekcie pyroklastických prúdov. Klastický materiál
predstavujú angulárne klasty andezitu s veľkosťou do 50 cm prevažne však klasty dosahujú
veľkosť od 2 do 20 cm. Matrix týchto brekcií je tufová, popolová, intenzívne spekaná až
homogenizovaná. Obsah matrix je 40-70% a klasty sú s matrix spekané.
Doteraz opisované litotypy boli v oblasti známe už z minulosti. Avšak geologická
mapa z oblasti bola nedostatočná, a preto je hlavným výsledkom tejto práce reambulovaná
geologická mapa v mierke M 1:10000. Čo však nebolo v minulosti objasnené je vek a
zdrojová oblasť materiálu. Vek pokoradzského súvrstvia bol datovaný na základe fissiontrack na báden [5]. Podľa stratigrafickej superpozície by malo byť súvrstvie sarmatského
veku, pretože leží na sedimentoch, ktoré obsahujú sarmatskú flóru čo však nesúhlasí so
spomenutým datovaním. Zdrojová oblasť materiálu nebola takisto ako vek spoľahlivo
doriešená. V starších prácach sa spomína ako zdroj centrálna zóna stredoslovenských
neovulkanitov. Mladšie práce uvažujú o lokálnom zdroji alebo o zdroji severne od oblasti.
Ako najsprávnejšia možnosť sa javí zdrojová oblasť na sever od územia. Zdrojová oblasť
vulkanoklastického materiálu sa nachádzala v oblasti S od Tisovca. V týchto miestach sa
nachádza z veľkej časti už oderodovaná vulkanická stavba veporského vulkánu. O tom, že
zdrojová oblasť bola na severe existuje niekoľko dôkazov. Jedným je petrografická zhodnosť
klastického andezitového materiálu a andezitovými telesami na severe. Avšak takmer všetky
fázy vulkanizmu na Slovensku sa vyznačujú práve andezitovým zložením. Ďalším dôkazom o
transporte zo severu je prítomnosť nevulkanických hornín inkorporovaných do stavby
pokoradzského súvrstvia. Ide predovšetkým o rôzne typy granitoidov, migmatitov,
metamorfitov, atď. Tieto horniny pochádzajú z veporského a gemerského pásma, ktoré je na
severe. Ďalej smer transportu je definovaný korytami, ktoré sa nachádzajú v južnej časti
územia a úložným smerom kmeňov drevín. Všetko určuje generálny transport smerom na juh.
Toto tvrdenie podporuje aj zmenšovanie sa klastov v S-J smere ako aj zaklesávanie
geologickej hranice smerom na juh do sedimentačného priestoru. Určenie zdrojovej oblasti v
oblasti Tisovca pomáha stanoviť aj vek súvrstvia. Najnovšie rádiometrické datovania z oblasti
Tisovca určujú vek vulkanizmu na sarmat (Konečný, ústne podanie) čo potvrdzuje doterajšie
údaje o sarmatskej flóre na báze pokoradzského súvrstvia.

Záver
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Geologické mapovanie oblasti prinieslo spresnenie doterajších mapových prác.
Vymapovaných bolo niekoľko litotypov hornín nad sebou čo nebolo v oblasti doteraz
opisované. Stavba pokoradzkého súvrstvia sa vyznačuje cyklickou sedimentáciou vo vodnom
prostredí. Pravdepodobne ide o príbrežnú až deltovú sedimentáciu ovplyvňovanú vulkanickou
aktivitou. Na základe doterajšie ho výskumu je možné definovať usadeniny Pokoradzkej
tabule ako produkty distálnej stratovulkanickej stavby.
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Sivé súvrstvie v bazálnej časti príkrovu hronika v Malých Karpatoch: petrografická
charakteristika a tektonická interpretácia
Marek Vďačný
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Úvod a formulácia cieľa
Stavba Západných Karpát je zonálna. Alpínsky sformované tektonické jednotky a
terciérne formácie sú usporiadané v pásmach, ktoré sú odrazom zložitej tektonickej
transformácie [1]. Malé Karpaty predstavujú jeden orografický celok v najzápadnejšej časti
karpatskej sústavy na území Slovenska. Majú mimoriadny význam z hľadiska korelácie
tektonických jednotiek a ich stavby vo vzťahu k Východným Alpám, tak i k ostatným
pohoriam v Západných Karpatoch. Pri ich zaradení je potrebné uviesť, že sú najexternejšie
postaveným tzv. jadrovým pohorím tatrika, v nadloží ktorého sú západokarpatské príkrovové
jednotky krížňanský príkrov (veporikum) a viacpríkrovová jednotka hronikum. Malé Karpaty
majú priamu nadväznosť na Hundsheimské vrchy na pravom brehu Dunaja (hlavne
príbuzným charakterom kryštalinika [2] a vývinmi permu (devínske súvrstvie [3])). Toto
pohorie tektonickou stavbou priamo nadväzuje na charakter predterciérneho podložia vo
viedenskej panve [4, 5, 6]. Podľa geofyzikálnych údajov (Atlas hlbinných seizmických
profilov Západných Karpát) dominantnou štruktúrou vo východnej časti viedenskej panvy je
transformná zlomová zóna jz.-sv. smeru príkro uklonená na JV (80°), ktorá sa prejavuje na
seizmických profiloch ako vejárovitá štruktúra (flower structure) pozdĺž sz. obmedzenia
Malých Karpát (zohorský zlom [7]). Pozdĺž tejto zóny sú Malé Karpaty vyzdvihnuté takmer o
3 000 m. Takáto interpretácia podporuje ideu o východnom zakončení východoalpských
jednotiek na línii Mur – Mürz – Leitha, v pokračovaní aj zohorský zlom, predstavujúcej
transformný hlbinný lineament [8, 9, 10].
Vzhľadom

na

študovanú

problematiku

charakteru

sivého,

pravdepodobne

nižnobocianskeho súvrstvia v rámci ipoltickej skupiny v bazálnej časti príkrovu hronika je
aktuálna otázka aj jeho pokračovania do stavby predterciérneho podložia predovšetkým
viedenskej panvy. K tomuto problému sa v minulosti vyjadrili [4,11] s poukázaním na možnú
koreláciu šedého súvrstvia vrchného karbónu (nižnobocianske súvrstvie sensu [12]) voči tzv.
severnej vetve „Grauwackenzone“.

Materiál a metódy
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V rámci zadanej témy dizertačnej práce (Petrológia a geochémia permských
sedimentov malužinského súvrstvia v Malých Karpatoch) som spracoval časť ipoltickej
skupiny v Malých Karpatoch a to za použitia metód terénneho výskumu a následne aj štúdiom
horninového materiálu formou petrografickej analýzy. V teréne boli sústredené štúdie na dva
profily pri Lošonci, na ktorých je dobre odokryté sivé súvrstvie považované za ekvivalent
nižnobocianskeho súvrstvia ipoltickej skupiny príkrovu hronika. Výsledky boli konfrontované
s publikovanými prácami a archívnymi materiálmi, ktoré sú citované v texte. Terénne štúdie
som realizoval pod vedením RNDr. Jozefa Vozára, DrSc. priamo s využitím jeho autorských
máp. Taktiež boli využité archívne správy z ŠGÚDŠ.

Výsledky a diskusia
Hronikum [13] je v severnej časti pohoria Malých Karpát budované viacerými
vývojmi čiastkových jednotiek – príkrovy veterlínsky, havranický, jablonický [14]. Hronikum
ako viacpríkrovová jednotka je v tektonickom nadloží tatrika a krížňanského príkrovu
(veporikum). V Malých Karpatoch medzi Smolenicami, Lošoncom a Sološnicou sú
zachované v bazálnej časti hronika tektonicky redukované zvyšky ipoltickej skupiny (Obr. 1)
zastúpené len sporadicky nižnobocianskym súvrstvím, ale v prevažnej miere malužinským
súvrstvím [3].
Nižnobocianske súvrstvie definované [12] na typovom profile v Nízkych Tatrách
predstavuje regresívnu sekvenciu mnohonásobne sa opakujúcich cyklov zložených zo
zlepencov, pieskovcov a bridlíc. Ich zastúpenie v Malých Karpatoch je problematické
vzhľadom na čiastočne odlišný charakter tu zastúpených sedimentov na povrchu. Riešením
pre túto otázku je aj korelácia tu vymedzených sivých sedimentov a sekvencií v profile vrtu S1 pri Lošonci s typovým profilom pri Nižnej Boci. Spoločným znakom porovnávaných
objektov je sivá, tmavosivá, prípadne zelenosivá farba a cyklická stavba zastúpených
sedimentov a prítomnosť resedimentovaných ryolitových a dacitových vulkanoklastík, ktoré
sú zastúpené len lokálne spravidla vo vrchnej časti nižnobocianskeho súvrstvia. Vek súvrstvia
v rozmedzí stefan B-C bol stanovený na základe makroflóry [15] a vestfál C-D až stefan A-B-CD podľa spoločenstiev mikroflóry [16, 17] a taktiež z profilu vrtu pri Lošonci [18].
Malužinské súvrstvie predstavuje aj v Malých Karpatoch klastickú, cyklicky
usporiadanú sedimentárnu sekvenciu, kombinovanú s výlevmi bazaltov a andezitov, s častými
polohami vulkanoklastík, len sporadicky s medzivložkami chemogénnych sedimentov –
karbonátov a evaporitov. Podľa [3] je pre vnútornú stavbu malužinského súvrstvia
charakteristický vývoj troch veľkých sedimentárnych cyklov s výrazným zjemňovaním
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sedimentov do ich vrchných častí. Synsedimentárny vulkanizmus je viacfázový, pričom jeho
produkty sú najviac zastúpené v prvom a treťom megacykle. Synsedimentárny dacitovoandezitový vulkanizmus je aj v Malých Karpatoch reprezentovaný nielen viacnásobne
opakovanými efuzívnymi telesami, ale aj množstvom redeponovaného vulkanoklastického
materiálu a niekoľkými polohami tufov.

Obr. 1: Rozšírenie ipoltickej skupiny v Malých Karpatoch. Vysvetlivky: 1 – povrchové
výskyty, 2 – overené i predpokladané rozšírenie v podloží, 3 – násunové línie príkrovov
hronika, významné zlomy a rozhrania vymedzujúce rozšírenie ipoltickej skupiny, 4 – zohorský
zlom.
Profil sivým, nižnobocianskym súvrstvím (?) pri Lošonci predstavuje prioritne zastúpenie
bridlíc a siltovcov s lamínami vulkanoklastickej prímesy. Hrúbka lamín je v cm hodnotách.
Sú tu dobre identifikované zrná vulkanického kremeňa a živcov (Obr. 2). V základnej hmote
prevláda sericit a je tu pomerne značný podiel grafitovej prímesy. Na odkryve sz. od Lošonca
boli pozorované vrásy malých rozmerov (Obr. 3) - decimetrové hodnoty vlnovej dĺžky, čo je
ojedinelý zachovaný prvok v bazálnej časti príkrovovej jednotky hronika, a to nielen
v Malých Karpatoch. Je potrebné uviesť, že bazálna časť tejto príkrovovej jednotky je
tektonicky

amputovaná,

poznačená

strižnou

tektonikou.

A tak

v podstatnej

časti

pozorovaných profilov v Nízkych Tatrách, Tríbeči i v profiloch vrtov, ktoré zastihli túto
príkrovovú jednotku v predterciérnom podloží stredoslovenských neovulkanitov, neboli
pozorované zachované vrásové štruktúry.
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Obr. 2: Mikrofotografia sivého jemnozrnného sedimentu – bridlice. V základnej hmote
pozorovať korodované zrná vulkanogénneho kremeňa.

Obr. 3: Tmavošedé až čiernošedé prachovce a bridlice s výrazným lokálnym prevrásnením.
Na odkryve je okrem detailných vrás možné pozorovať ortogonálne ac pukliny, ktoré
pretínajú naprieč osi vrás.
Záver
Našimi poznatkami chceme prispieť ku riešeniu problémov, ktoré sme vyjadrili už v
predošlej časti príspevku, hlavne tektonického zaradenia sivého súvrstvia, a tiež prispieť ku
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riešeniu geologickej stavby aj s ohľadom na novú regionálnu geologickú mapu Malých
Karpát zostavovanú v rámci edície Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.
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Hydrotermálna Sb – mineralizácia Ďumbierskych Tatier na príklade ložísk Lomnistá,
Husárka a Suchá dolina
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Úvod a formulácia cieľa
V študovanom území sa nachádza niekoľko výskytov Sb – mineralizácie, ktoré však
neboli podrobne spracované. Okolité horniny tvoria hlavne kryštalické bridlice, ale aj
granitoidy [1]. Na Lomnistej zrudnenie vystupuje v prostredí rúl a migmatitov, naproti tomu
v Husárke sa nachádza v prostredí granitoidov [2]. V Suchej doline je umiestnené v prostredí
kryštalických bridlíc, hlavne fylitov a svorov [ 3].
Cieľom je pokúsiť sa získať čo najviac údajov o vzniku a charaktere Sb –
mineralizácie na študovaných lokalitách.

Metodika prác
Zo zozbieraného materiálu z háld študovaných lokalít sa vyhotovili preparáty a to
predovšetkým nábrusy a výbrusy. Z nich sa následným detailným mikroskopickým štúdiom
vybrali vhodné a zaujímavé vzorky na ďalšie štúdium pomocou WDS, EDAX a RTG.
Tiež sa odobrali vzorky v podobe šlichov na následnú detailnú štúdiu prítomnosti
a charakteru zlatiniek. WDS analýzy sa urobili na prístroji Cameca SX 100, na ŠGÚDŠ,
EDAX sa vykonával na prístroji Jeol, na katedre Ložiskovej geológie, Prif UK. RTG
difrakčná prášková analýza bola vykonaná vo VVCE SOLIPHA (PriF UK v Bratislave) na
prístroji

BRUKER

D8

Advance

v geometrii

Theta-2Theta

s Cu antikatódou

(λα1 = 1,54060 Å), Ni Kβ filtrami a detektorom LynxEye, pri napätí 40 kV a prúde 40 mA.
Krok zaznamenávania intenzít bol 0,01° 2Θ pri čase 1 s, meraný rozsah záznamu 4 – 65 °
2Θ. Difrakčný záznam bol spracovaný pomocou programu Diffracplus EVA.

Výsledky a diskusia
Na základe doterajších výsledkov konštatujeme prítomnosť berthieritu v Suchej
doline, ktorý je dominantnejší ako antimonit, tiež sa identifikovalo mikroskopickým štúdiom
a EDAXom zlato. Prevládanie berthieritu nad antimonitom vysvetľujeme zvýšeným podielom
Fe v rudných roztokoch pri tvorbe Sb – mineralizácie v Suchej doline, prítomnosť zlata nie je
prekvapujúca, nakoľko už Michálek [4] uvádza hodnoty 3 – 8 g/t v rude.
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V Lomnistej je úplne prevládajúcim rudným minerálom antimonit, zo sulfosolí sú
prítomné zinkenit, jamesonit a berthierit. V Tab. 1 sú uvedené elektrónové mikroanalýzy
Jamesonitu z Lomnistej.

Tab. 1: Elektrónové mikroanalýzy jamesonitu v hm. % :
číslo vzorky :
LT – 1 – 6 – C
LT – 1 – 6 – C
LT – 1 – 6 – C
LT – 1 – 6 – C
LT – 1 – 6 – C
LT – 1 – 6 – C

S
22,05
21,98
22,05
22,02
21,49
21,60

Sb
35,53
35,63
35,60
36,01
35,88
35,56

Cu
0,09
0,05
0,05
0,07
0,04
0,06

Pb
39,41
39,00
39,37
39,17
38,61
38,63

Fe
2,73
2,69
2,66
2,71
2,74
2,78

Zn
0,02
0,02
0
0
0
0,02

Total :
99,86
99,38
99,75
100,02
98,78
98,67

Z Husárky sú zaujímavé výskyty cinabaritu a Hg – tetraedritu, ktorý má
pravdepodobne doteraz najvyššie obsahy Hg v Západných Karpatoch, ich elektrónové
mikroanalýzy sú uvedené v Tab. 2 a 3.

Tab. 2: Elektrónové mikroanalýzy tetraedritu v hm. % :
číslo
vzorky :
HUS – 2A

Ag

S

Cu

Hg

Sb

4,1 22,4 31,03 12,8 25,8
1
0
2
1
HUS – 2A 4,2 22,3 31,39 11,9 26,0
6
1
4
4
Elektrónové mikroanalýzy cinabaritu v hm. % :

číslo
vzorky :
HUS – 1
2
HUS – 1
2
HUS – 1
2
HUS – 1
2
HUS – 1
2

Cl

Fe

Zn

As

0,0
1
0,0
2

0,1
0
0,1
1

3,1
7
3,1
7

0,4
3
0,4
8

Total
:
99,99
Tab.
99,85

S

Sb

Ag

Hg

Fe

Cd

Total :

–

14,20

0,17

0,04

84,76

0,01

0,01

99,22

–

14,50

0,66

0,05

83,53

0,15

0,01

98,99

–

14,26

0,07

0,13

84,88

0,02

0,02

99,45

–

13,70

0,11

0,06

84,89

0,07

0,01

98,96

–

14,85

0,04

0,07

83,66

0,65

0,02

99,41
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3:

Okrem rudných minerálov sme sa venovali aj štúdiu Sb – sekundárnych minerálov na
ložiskách Suchá dolina a Lomnistá, rtg. záznam stibiconitu zo Lomnistej doliny je na Obr. 1.
Zo sekundárnych minerálov boli identifikované okrem stibiconitu aj valentinit a lepidocrokit.

Obr. 1.: Rtg. záznam Stibiconitu a kremeňa zo Lomnistej doliny.
Záver
Na študovaných lokalitách sa prítomnosť niektorých minerálov potvrdila, tých ktoré
vo svojej práci uvádza Slavkay [2]. Niektoré boli po prvýkrát identifikované, ako napr.
cinabarit, alebo Hg – tetraedrit z Husárky.
Detailným mikroskopickým štúdiom sa však nenašli žiadne nové sulfosole, takže
minerálna paragenéza je naďalej pomerne chudobná, čo je typické pre tieto lokality.

Poďakovanie
Plánovaný výskum na uvedených lokalitách je súčasťou projektu VEGA č. 1/4048/07,
ktorý je pokračovaním dlhodobého výskumu hydrotermálnej mineralizácie tatrickej
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pri riešení tejto zadanej úlohy, ako aj ostatným pracovníkom Katedry mineralógie a petrológie
za pomoc pri riešení problémov pri vyhodnocovaní výsledkov.
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Zhodnotenie stability územia v trase vedenia vysokého napätia v úseku
Gôtovany – Šuňava
Martin, Dunčko
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie
a hydrogeológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; dunco.dunco@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Tento príspevok sa zaoberá hodnotením stability územia pre líniové vedenia vysokého
napätia v úseku Gôtovany - Šuňava o dĺžke 46 km. Študované územie sa nachádza
v Liptovskej kotline, v severnej časti Slovenskej Republiky [1].
Z inžinerskogeologického hľadiska je kotlina vyplnená sedimentmi vnútrokarpatského
paleogénu a v podloží sú tie isté horniny ako v priľahlých pohoriach. Paleogénne podložie je
tvorené chočským a križňanským príkrovom. Paleogénne sedimenty sú reprezentované
flyšovými komplexmi (striedanie ílovcových vrstiev resp. ílovcových bridlíc s pieskovcovými
vrstvami). V celom území sú rozšírené kvartérne sedimenty, najvýznamnejšie z nich sú
fluviálne, glacifluviálne a glacigénne sedimenty [2]. Pre celú Liptovskú kotlinu je
signifikantný výskyt rôznych foriem svahových gravitačných javov. Tieto predstavujú aj
najväčšie nebezpečenstvo z hľadiska vedenia trasy vysokého napätia v danom úseku.
V prvej etape riešenia boli mapované svahové gravitačné javy, posudzované v páse
500 m na obe strany od trasy vedenia. Najčastejšie sa vyskytujú deformácie skupiny
zosúvania. Tieto sú zdokumentované vo forme unifikovaných záznamových listov
(pasportov). Následne budú spracované a vizuálne vyhodnotené v prostredí geografického
informačného systému (GIS) [3].

Metodika
Po štúdiu archívnych materiálov z Geofondu v Bratislave a archívu Katedry
inžinierskej geológie bolo potrebné zostaviť unifikovaný záznamový list (pasport), ktorého
cieľom je zaznamenať všetky relevantné informácie o tej ktorej svahovej deformácii zistenej
v nasledovnej etape terénneho prieskumu. Pasport (Obr. 1) obsahuje nasledujúce informácie:
typ svahovej deformácie, aktivita, hydrogeologické pomery, sklon svahu, orientácia svahu
voči svetovým stranám.
Tieto faktory sú potrebné pre zhodnotenie stability. Ostatné faktory zaznamenané
v pasporte majú opisný charakter, ako napr. príčiny vzniku svahovej deformácie, ohrozené
objekty, rozmery atď.
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Záznamový list – ID svahovej
deformácie: 1

Sklon svahu [°]: 15,6

Lokalita: Gôtovany

Orientácia svahu:
JV

List mapy mierky 1:10 000: 26-43-18
Dátum dokumentácie: 20.10.2009
Typ svahovej deformácie:
plazenie zosúvanie tečenie rútenie
komplexný
X

Aktivita:
aktívny
potenciálny
stabilizovaný
X

Charakter zosunutého materiálu:
Svahové hliny jemnozrnné až piesčité
s úlomkami hornín podkladu.
Skalný podklad (geologický útvar):
Pieskovce a ílovce (paleogén).

Rozmery svahovej deformácie:
dĺžka [m]
šírka [m]
hrúbka [m]
2
plocha
[m
]
130935
330
370

Čerstvosť tvarov svahovej deformácie:
morfologicky výrazné
zastreté
X

Hlavné príčiny vzniku svahovej deformácie:
zrážky
erózia
antropogénna činnosť
X

X

Ohrozené objekty:
Stožiar č. 120 (V407) a stožiar č. 106 (V045)
založený tesne nad telesom zosuvu.
Stupeň ohrozenia:
nízky
stredný

Hydrogeologické pomery:
suchý
mokrade
pramene
X

vysoký
X

Návrh preventívnych opatrení:
Monitoring – klinometrom, príp. geodeticky,
pravidelná inšpekcia vedenia po extrémnych
klimatických anomáliách – zrážky, námraza,
veterná záťaž.

Pohľad na teleso zosuvu:
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Obr. 1: Vyplnený Pasport - záznamový list č.1
Najdôležitejšou etapou je podrobný terénny inžinierskogeologický prieskum
záujmového územia, ktorého úlohou je verifikácia archívnych údajov a identifikácia
nevymapovaných

svahových

deformácií.

Pre

komplexnosť

prieskumu

sa

všetky

identifikované svahové deformácie, ako aj celá trasa vedenia dokumentovala aj fotograficky.
Posledným krokom bolo zozbierané informácie previesť do digitálnej formy,
spracovať mapové podklady a vizualizovať výstupy. Digitálne spracovanie prebiehalo
v prostredí GIS a to v oboch jeho údajových modeloch, vo vektorovej i rastrovej forme.

Výsledky a diskusia
Výsledkom terénneho prieskumu bolo zmapovanie 27 svahových deformácií v danej
lokalite, pričom bolo hodnotené aj priľahlé územie do vzdialenosti 500 m na obe strany od
trasy vedenia, čo znamená 1000 m široký pás. Z celkového počtu 27 svahových deformácií sa
z hľadiska aktivity identifikovalo 12 aktívnych, 12 potenciálnych a 3 stabilizované svahové
deformácie. Svahové deformácie sa hodnotili predovšetkým z hľadiska ohrozenia vedenia,
resp. stožiarov vysokého napätia. Definované boli 3 kvalitatívne stupne ohrozenia – nízky,
stredný a vysoký. V rámci tejto klasifikácie bolo do nízkeho stupňa zaradených 10 svahových
deformácií, 11 do stredného stupňa a 6 do vysokého stupňa ohrozenia.
Mapa zhodnotenia stabilitných pomerov územia v mierke 1:10 000 je výsledkom
spracovania údajov v prostredí GIS, ako aj údajov z terénu.

Záver
Toto územie je z hľadiska geologického i geomorfologického veľmi pestré, čo je tiež
vidieť na hustote výskytu svahových deformácií. Ich podrobný opis je na 27 záznamových
listoch, ktorých cieľom bolo podať prvotnú informáciu o charaktere geologického prostredia i
stabilitných pomeroch stožiarov vysokého napätia pozdĺž celej trasy vedenia. Záznam o
aktivite a potenciálnom vplyve na stabilitu stožiarov vysokého napätia má veľký význam pre
plánovanie a koncepciu monitoringu stabilitných pomerov okolia stožiarov, ako aj na stabilitu
samotného stožiara vysokého napätia.
Z celkovo zmapovaných svahových deformácií bolo 6 zaradených do vysokého stupňa
ohrozenia a teda priamo ohrozujú nasledovné stožiare:
- zosuv č. 1 v katastri obce Gôtovany, ohrozujúci stožiar č. 120, (záznamový list 1,
Obr. 1),
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- zosuv č. 14 v katastri obce Závažná Poruba, ohrozujúci stožiar č. 153, (záznamový
list 14),
- zosuv č. 18 v katastri obce Liptovská Kokava, ohrozujúci stožiare č. 201, 202, 203
(záznamový list 18),
- zosuv č. 19 v katastri obce Liptovská Kokava, ohrozujúci stožiare č. 204, 205
(záznamový list 19),
- zosuv č. 24 v katastri obce Východná, ohrozujúci stožiare č. 129, 230 (záznamový
list 24).
V záznamovom liste je tiež návrh možných preventívnych opatrení. Tento ma však len
informačný charakter, akým spôsobom je možné mať stabilitu stožiarov za normálnych
klimatických podmienok pod dostatočnou kontrolou. Tiež upozorňujeme na nebezpečenstvo,
ktoré môže vzniknúť pri aktivizácii svahového pohybu. Jedným z preventívnych opatrení je
monitoring stožiarov vysokého napätia, ktorý má však iba odporúčací charakter, rovnako i
prípadná stabilizácia základov stožiarov. Detailný návrh preventívnych, resp. sanačných
opatrení je možné navrhnúť až po podrobnom inžinierskogeologickom výskume konkrétneho
miesta.
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Mineralogické a geochemické štúdium zdrojov kontaminácie na území opusteného Sb
ložiska Čučma
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Úvod a formulácia cieľa
Lokalita Čučma je situovaná vo východnej časti Slovenského rudohoria a patrí do
gemerickej tektonickej jednotky ZK, do gelnickej skupiny. Horninové zloženie pozostáva
z metaryolitových tufitov, kremenno-sericitických a grafitických fylitov. Prítomné sú i Fe
a Fe-Mg karbonáty [1].

Čučma bola v minulosti významným ložiskom antimonitovej rudy v Spišskogemerskom rudohorí. Najväčší rozvoj ťažby prebiehal v rokoch 1830 až 1950. Ťažba bola
ukončená v roku 1955 [2].
Ruda sa spracúvala flotáciou a odpad po flotácii bol deponovaný na odkalisko
o ploche cca. 3 km2. Odkalisko nebolo izolované od podložia a preto procesy dekompozície
sulfidov v jeho prostredí môžu mať nežiaduci negatívny vplyv na podzemné vody územia.
Na stabilitu minerálov v prostredí odkaliska vplýva množstvo faktorov ako napríklad
hodnota pH prostredia, chemické zloženie cirkulujúcich vôd, teplota, fyzikálne vlastnosti
a chemické zloženie minerálov, koncentrácia kyslíka, vplyv mikroorganizmov a čas. Oxidácia
minerálov prebieha v tzv. nenasýtenej (vadóznej zóne) [3].
V prípade odkaliska v Čučme je zdrojom znečistenia hlavne dekompozícia
arzenopyritu a antimonitu, pričom sú potenciálne toxické prvky ako arzén a antimón
uvoľňované do pórových vôd odkaliska a odtiaľ do okolitého životného prostredia.

Materiál a metódy
Pre mineralogické štúdium sme použili vzorky vrtného jadra a vzorky z kopanej
sondy. Vzorky vrtného jadra boli odoberané na základe vizuálnej zmeny charakteru
odkaliskového materiálu v profile vrtu ČUČ 1 v nasledovných hĺbkach: 20 – 70 cm; 70 – 105
cm; 150 – 500 cm; 500 – 525 cm; 525 – 570 cm a 700 – 800 cm. Kopaná sonda ČUO 1 bola
odobraná zo svahu odkaliska nasledovne: 50 – 90 cm odobraných (vzorka ČUO 1/A), 90 –
140 cm (vzorka ČUO 1/B) a 140 – 170 cm (vzorka ČUO 1/C). Vzorky boli tvorené
žltohnedým piesčitým odkaliskovým kalom. Vzorka Čučma G predstavuje pod binokulárnou
lupou vyseparované oxidované minerálne fázy zo vzorky ČUO 1/C.
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Vzorky odkaliskových materiálov boli následne spracované šlichovaním vo vode a
z ťažkej frakcie šlichov boli vyhotovené leštené výbrusy (laboratórium PriF UK, P. Sečkár).
Výbrusy boli študované v polarizačnom mikroskope v prechádzajúcom i v odrazenom svetle
na polarizačnom mikroskope Zeiss JENAPOL a Leica (laboratórium VVCE SOLIPHA,
KMaP PriF UK), pri zväčšení od 10 do 50 krát. Kvantitatívne vyhodnotenie vybraných zŕn
(pyritov, antimonitov a oxidov) (Tab. 1, Tab. 2) bolo vykonané pomocou polarizačného
mikroskopu v odrazenom svetle.
Metóda EDS bola použitá na orientačné určenie sulfidov a ich oxidačných produktov
na pracovisku ŠGÚDŠ (Bratislava) na prístroji CAMECA SX 100. Metóda WDS bola použitá
na získanie presných analýz oxidačných lemov na sulfidoch a na analýzy Sb a Fe oxidov.
Vzorky boli analyzované na prístroji CAMECA SX 100 (ŠGÚDŠ Bratislava), použité
štandardy (lúč 20 nA; akceleračné napätie 15 kV): Si Kα – SiO2; Al Kα – ortoklas; Pb Mα –
PbS; S Kα – CuFeS2; Fe Kα – CuFeS2; Sb Lß – Sb2S3; As Kß – FeAsS; Co Kα – Co; Ni Kα Ni; Cu Kα - CuFeS2; Zn Kα – ZnS; Mn Kα – rodonit; Ca Kα – wollastonit; P Kα - apatit.
Doba merania bola 20 s pre jednotlivé prvky okrem As (30 s) a Pb (40 s). Pomocou metódy
SEM sa fotograficky dokumentovali jednotlivé merané minerály s lemami a oxidy na
pracovisku ŠGÚDŠ na prístroji CAMECA SX 100.

Výsledky a diskusia
Vo výbrusoch boli identifikované nasledovné minerály:

Pyrit je najčastejšie sa vyskytujúcim rudným minerálom vo všetkých vzorkách.
Percentuálne zastúpenie pyritu je uvedené v tab. 1 a tab. 2. Na kryštáloch pyritu sa v dôsledku
oxidácie vytvárajú oxidačné lemy (Obr. 1 A). Vo väčšine prípadov neboli v oxidačných
lemoch zistené zvýšené obsahy Sb alebo As (Obr. 3). Obsah Fe v oxidačnom leme sa
pohybuje od 35,80 do 58,01 hm. %; obsah As od 0 do 1,09 hm. % a obsah Sb od 0 do 2,92
hm. %. Framboidálny pyrit sa nachádza v odkalisku zriedkavo. V prípade oxidačných lemov
na pyrite je pravdepodobný vznik goethitu, čo by mohlo vysvetliť slabšiu afinitu k sorpcii As
a Sb.

Antimonit sa v skúmaných vzorkách nachádza v množstve len do 1 % (Tab. 1 a 2).
Nízky obsah antimonitu vo vzorkách si vysvetľujeme jeho nízkou stabilitou, rozpúšťaním
a následnou kryštalizáciou sekundárnych (hydro-) oxidov. Autori [4] upozorňujú na možnosť
spätného rozpúšťania sekundárnych oxidov Sb. V súvislosti s antimonitom nebol pozorovaný
vznik oxidačných lemov.
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Tab. 1: Kvantitatívne zastúpenie pyritu, antimonitu a oxidov Fe, Sb vo vrte ČUČ 1 v %.

Obsah v %

Hĺbka vrtu
v cm

Pyrit

Antimonit

300 - 500
500 - 525
525 - 570
700 - 800

33,3
9,6
3,2
89,9

0,8
0
0,2
0,4

Oxidy (Fe,
Sb)
65,9
90,4
96,6
9,6

Tab. 2: Kvantitatívne zastúpenie pyritu, antimonitu a oxidov Fe, Sb v kopanej sonde ČUO 1 v %.

Obsah v %
č. vzorky
1/A
1/B
1/C

Pyrit

Antimonit

17,7
36
60,6

0,6
0,8
0,4

Oxidy (Fe,
Sb)
81,6
63,2
39

Arzenopyrit je veľmi zriedkavý, v polarizačnom mikroskope sa nezistil (preto nie je
uvedený v tab. 1 a 2), potvrdený bol metódou EDS. Na kryštáloch arzenopyritu sa vytvárajú
oxidačné lemy (Obr. 1 B). Obsah Fe v oxidačnom leme sa pohybuje v rozmedzí 37,09 – 50,24
hm. %; obsah As od 3,22 do 12,66 hm. %; obsah Sb od 0,13 do 14,83 hm. %. Výrazne
zvýšený obsah Sb (Obr. 3) môže súvisieť buď s vytvorením sekundárnej fázy priamo
oxidáciou arzenopyritu a následnou sorpciou Sb, alebo mohla nastať kryštalizácia tejto fázy
na povrchu arzenopyritu z roztokov bohatých na Sb a As.

A

B

Obr. 1 A: Oxidačný lem na kryštáli pyritu, B: Oxidačný lem na kryštáli arzenopyritu

1179

Oxidy a hydroxidy Fe, Sb (As, Ca a Pb) – sú najfrekventovanejšími minerálnymi
fázami v takmer všetkých vzorkách (Tab. 1 a 2) (Obr. 2 A, B). Majú veľmi variabilné
zloženie (Obr. 3, 4).
Obsah Sb v „čistých“ Sb oxidoch sa pohybuje od 62,28 do do 83,0 hm. %, tieto
minerálne fázy neobsahujú žiadnu prímes a predpokladáme, že mohli vzniknúť ako primárne
minerály na hydrotermálnych žilách alebo v prostredí odkaliska priamou oxidáciou
antimonitu bez reakcie s pórovými roztokmi. Takýmito minerálnymi fázami sú senarmontit,
valentinit a stibikonit.
Obsah Fe v „čistých“ Fe oxidoch je v rozmedzí 56,56 - 73,06 hm. %. Na základe
textúry a habitu predpokladáme, že časť týchto oxidov vznikla priamou oxidáciou pyritu.
Obsah Fe v zmiešaných Fe-Sb oxidoch bez zvýšených obsahov iných prvkov sa
pohybuje od 43,93 do 52,86 hm. %, obsah Sb od 3,95 do 13,33 hm. %.
V prípade Sb – Fe oxidov so zvýšenými obsahmi prvkov As, Ca a Pb (Obr. 3, 4) je
obsah Sb v rozmedzí od 13,48 do 53,10 hm. %; obsah Fe od 0,48 do 41,98 hm. %; obsah As
od 0,99 do 4,91 hm. %; obsah Ca od 0,80 do 9,14 hm. % a obsah Pb od 0 do 2,82 hm. %.
Tieto oxidy pravdepodobne vznikli ako sekundárne fázy kryštalizujúce z pórových roztokov
v prostredí odkaliska. Zvýšený obsah Ca v sekundárnych minerálnych fázach naznačuje, že
by mohlo ísť o minerál romeit.
V oxidoch Fe, Sb sme pozorovali významnú negatívnu koreláciu (Obr. 5), čo môže
znamenať, že ide o usporiadané minerálne fázy, kde sa Fe zastupuje s Sb.

A

B

Obr. 2 A: Oxidy Sb (Ca, As, Pb a Fe), B: Fe-Sb oxid s As
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Obr. 3: Diagram chemického zloženia
sekundárnych minerálnych fáz z odkaliska v Čučme
(hm. %).

Obr. 4: Diagram chemického zloženia Sb/Fe
a Fe/Sb sekundárnych minerálnych fáz z odkaliska
v Čučme (hm. %).
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Obr. 5: Závislosť obsahu Sb a Fe v sekundárnych oxidoch
Z nerudných minerálov boli identifikované hlavne karbonáty, kremeň a sľudy.
Karbonáty sú vo vzorkách veľmi časté, tvorené sú hlavne sideritom a Fe-dolomitom. Sú

z okrajov a tiež po puklinách zatláčané Fe oxidmi s prímesou Mn a Mg. Vďaka karbonátom
má odkaliskový kal dobrú neutralizačnú schopnosť.
Zriedkavo sú zastúpené tetraedrit, barit, zirkón, rutil a magnetit.

Záver
Flotačný kal uložený na odkalisku v Čučme je piesčito-ílovitý sediment, ktorý je vo
vrchnej časti (0 – 300 cm) viac piesčitý a zoxidovaný. V nižších úrovniach pribúda ílovitá
zložka s tenkými vrstvičkami zoxidovaného piesčitého materiálu, ktoré sú reliktami bývalých
povrchových vrstiev.
Najbežnejší sulfid je pyrit, menej častý je antimonit a veľmi zriedkavý je výskyt
arzenopyritu. Hojné sú Fe-Sb oxidy, niekedy s prímesou As, Pb a Ca.
Na zrnách pyritu a arzenopyritu sa vytvárajú oxidačné lemy. V oxidačných lemoch na
pyrite neboli vo väčšine prípadov potvrdené zvýšené obsahy As (do 1,1 hm. %) alebo Sb (do
2,92 hm.%). Na kryštáloch arzenopyritu bol nameraný výrazne zvýšený obsah Sb (do 14,83
hm. %).
Oxidy Sb bez prímesí mohli vzniknúť ako primárne minerály na hydrotermálnych
žilách alebo v prostredí odkaliska priamou oxidáciou antimonitu bez reakcie s pórovými
roztokmi. Zmiešané Sb-Fe oxidy pravdepodobne kryštalizovali z pórových roztokov priamo
v prostredí odkaliska.

Poďakovanie
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Vývoj podzemného odtoku v povodiach flyšového pásma v severovýchodnej časti
Slovenska
Dagmar Stojkovová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; dadusas@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Územie hodnotených povodí je budované horninami flyšového pásma, pre ktoré je
charakteristický plytký obeh podzemných vôd [1] a obmedzená infiltrácia.
Pojmom

podzemný

odtok

rozumieme

súčet

množstva

základného

odtoku

(odtekajúceho z daného územia v povrchovom toku) a množstva podzemných vôd skryte
opúšťajúcich dané územie [2].
Cieľom práce bolo stanoviť veľkosť podzemného odtoku v hodnotených povodiach
situovaných vo vonkajšom flyšovom pásme pomocou Killeho metódy a metód zahrnutých
v programe BFI 2+ s následným posúdením vhodnosti ich použitia pri určení veľkosti
podzemného odtoku.

Materiál a metódy
Na výpočet podzemného odtoku boli použité hodnoty prietokov povrchových tokov
poskytnuté

Slovenským

hydrometeorologickým

ústavom

(SHMÚ)

za

obdobie

hydrologických rokov 1962 – 2007.
Pri výpočte odtoku v sledovanom povodí toku Topľa po profil Hanušovce nad Topľou
a v povodí toku Ondava po profil Svidník bolo hodnotené obdobie 1962 – 2007 a v povodí
toku Laborec po profil Krásny Brod bolo hodnotené obdobie 1982 – 2007.
Na vyčlenenie podzemného odtoku bola použitá pôvodná Killeho metóda, ktorá
vychádza z najmenších priemerných denných prietokov v mesiaci za dostatočne dlhé
hodnotené obdobie. Hodnoty sú usporiadané vzostupne podľa veľkosti, čím vytvárajú čiaru
nedosiahnutia prietokov, ktorá je preložená krivkou lineárnej regresie v dolnej časti množiny
bodov. Exponenciálnou regresiou sa vypočítajú hodnoty minimálnych prietokov v hornej časti
množiny bodov. Hodnota podzemného odtoku sa získa predelením sumy minimálnych
mesačných prietokov v dolnej časti a redukovaných hodnôt v hornej časti množiny bodov, a
to počtom údajov [3].

Ďalšími použitými metódami bola metóda lokálneho minima, ktorá je zahrnutá
v programe BFI 2+. Vychádza z časových radov priemerných denných prietokov. Obsahuje
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dva parametre, a to N (počet dní) a f (faktor testu bodu zvratu), ktoré môžu kolísať v nastavení
algoritmu pre rozdielne povodia. Z N-dňovej periódy sa určí hodnota minimálneho prietoku.
Tieto hodnoty sú prenásobené testovacím faktorom a potom porovnané so susednými
minimami na určenie bodu zvratu v hydrograme základného odtoku. Ak 90 % stanovených
miním je menších než obe susedné minimá, tak potom toto minimum je bodom zvratu [4]. Pri
výpočte podzemného odtoku bola použitá hodnota N rovná 5, 10 a 30 dní.
Na plošné vyjadrenie priemerného podzemného odtoku a získanie možnosti
porovnania podzemného odtoku z povodí o rôznej veľkosti bol použitý priemerný merný
podzemný odtok, ktorý sa získa predelením hodnoty priemerného podzemného odtoku
plochou príslušného povodia.

Výsledky a diskusia
Veľkosť podzemného odtoku v povodí Tople (vodomerná stanica Hanušovce nad
Topľou) za sledované obdobie hydrologických rokov 1962 – 2007 použitím pôvodnej Killeho
metódy bola 2,68 l.s-1.km-2. V povodí Ondavy (vodomerná stanica Svidník) dosahoval
podzemný odtok hodnotu 2,13 l.s-1.km-2 a v povodí Laborca (vodomerná stanica Krásny
Brod) za obdobie hydrologických rokov 1982 – 2007 bol vyčíslený na 2,68 l.s-1.km-2.
Pri použití metódy lokálneho minima s 5-dňovým časovým krokom bola hodnota
podzemného odtoku v povodí Tople 4,12 l.s-1.km-2, v povodí Ondavy 3,51 l.s-1.km-2
a v povodí Laborca mala hodnotu 4,59 l.s-1.km-2.
Keby sme porovnali výsledky metódy lokálneho minima pri 5-dňovom intervale s
Killeho metódou, ktorá je na Slovensku považovaná za reprezentatívnu, vidieť, že podzemný
odtok vypočítaný metódou lokálneho minima dosahuje takmer 2-násobné hodnoty.
Pri použití metódy lokálneho minima s 10-dňovým časovým krokom v povodí Tople
bola hodnota podzemného odtoku 3,38 l.s-1.km-2, v povodí Ondavy 2,63 l.s-1.km-2 a v povodí
Laborca mala hodnotu 3,52 l.s-1.km-2.
Pri použití metódy lokálneho minima s 30-dňovým časovým krokom v povodí Tople
bola hodnota podzemného odtoku 2,46 l.s-1.km-2, v povodí Ondavy 2,2 l.s-1.km-2 a v povodí
Laborca mala hodnotu 2,44 l.s-1.km-2.
Pri metóde lokálneho minima vidieť, že so zvyšujúcim sa počtom dní sa podzemný
odtok redukoval. Z týchto metód boli ku výsledkom získaným Killeho metódou najbližšie
výsledky získané metódou lokálneho minima pri 30 dňovom časovom kroku. Tento postup
dáva výsledky, ktoré môžu najlepšie charakterizovať vývoj podzemného odtoku vo flyšovom
pásme.
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Záver
Podzemný odtok bol vypočítaný na základe údajov o prietokoch z 3 vodomerných
staníc v príslušných povodiach tokov, a to Killeho metódou a metódou lokálneho minima.
Hodnoty podzemného odtoku boli prepočítané na merný podzemný odtok, ktorý predstavuje
odtok z príslušnej plochy povodia.
Z výsledkov vidieť, že okrem Killeho metódy je na stanovenie veľkosti podzemného
odtoku vhodná i metóda lokálneho minima pri 30 dňoch, ktorej výsledky vo flyšovom pásme
sa pohybovali od 2,2 do 2,46 l.s-1.km-2.
Overenie možnosti použitia metódy lokálneho minima má veľký význam
v hydrogeologickom výskume, pretože umožňuje výpočet podzemného odtoku v dennom

časovom kroku na rozdiel od Killeho metódy, ktorou sme schopní určiť len priemerný
dlhodobý podzemný odtok za desaťročné obdobie.
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Kryštalochémia teluridov a selenidov bizmutu v pohorí Vihorlatu
Tímea Bálintová
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a petrológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; balintovat@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Predmetom mineralogického štúdia boli výskyty Bi-Se-Te mineralizácie v oblasti
pohoria Vihorlat. V slovenskej časti Vihorlatu to bol výskyt v okolí Poruby pod Vihorlatom
a v ukrajinskej časti boli predmetom štúdia lokality Podulky a Smerekov Kamin. Na všetkých
lokalitách je Bi-Se-Te mineralizácia viazaná na telesá sekundárnych kvarcitov.
Cieľom tejto práce bola mineralogická identifikácia Bi-Se-Te fáz a sprievodných
minerálov ako aj charakterizácia ich chemického zloženia.

Materiál a metódy
Vzorky použité na výskum boli získané priamym odberom v terénne (z háld
a odkryvov) v oblasti Poruby pod Vihorlatom. Študijný materiál z ukrajinskej časti Vihorlatu
bol po neúspešnom terénnom výskume poskytnutý Dr. V. S. Melnikovom z Ukrajinskej
Akadémie vied v Kyjeve. Na štúdium chemického zloženia a identifikáciu Bi-Se-Te
minerálov a sprievodných fáz sme použili elektrónový mikroanalyzátor CAMECA SX100
(Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava) pri nasledujúcich podmienkach:
urýchľovacie napätie 20 - 25 kV, vzorkový prúd 20 - 15 nA, priemer elektrónového lúča 1 10 µm. Pri meraní boli použité nasledovné štandardy a ich spektrálne čiary: CuFeS2 (Cu Kα,
Fe Kα, S Kα), PbS (Pb Mα), Ag (Ag Lα), Bi (Bi Lα), Bi2Te3 (Te Lα), Au (Au Lα), Bi2Se3 (Se
Lβ), Sb2S3 (Sb Lβ), NaCl (Cl Kα).

Výsledky a diskusia
Podrobným mineralogickým výskumom sme na lokalite Podulky potvrdili výskyt už
známych minerálnych fáz, ako je tsumoit BiTe a pilsenit Bi4Te3 [1, 2]. Okrem týchto dvoch
fáz sme identifikovali aj fázu s pomerom katiónov a aniónov 3:2 (nepomenovaná fáza Bi3Te2;
Obr. 1). Po prvý krát túto fázu opísal Zavjalov et al. [3]. Fázu s rovnakým chemickým
zložením opisuje aj Weiszburg [4] z ložiska Nagybörzsöny v Maďarsku a Cook et al. [5]
z rumunského skarnového ložiska Băita Bihor. Tsumoit má pomerne homogénne zloženie
s priemerným kryštalochemickým vzorcom prepočítaným na 2 atómy Bi1.01Te0.99. Pre pilsenit
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a nepomenovanú fázu Bi3Te2 je typická nízka substitúcia S, Se → Te, kde koncentrácie S a
Se neprekračujú hodnoty do 0,03 apfu. Priemerný kryštalochemický vzorec je: pilsenit Bi3.94Pb0.02Te3.00S0.03, Bi3Te2 – Bi2.96Pb0.01Te1.98S0.02Se0.02.
Bi-Te-S minerály z lokality Smerekov Kamin sa nachádzajú na okraji sférických
a globulárnych agregátov bizmutu. Z teluridov sme identifikovali (Obr. 1) len fázy z tzv.
joséitovej izosérie s pomerom katiónov a aniónov 4:3, ako je joséit-A Bi4TeS2, joséit-B
Bi4Te2S a fáza s teoretickým zložením Bi4TeSe2 (Se-joséit-A). Pre joséit-A a joséit-B je
typická substitúcia Se → S, pričom obsahy Se v joséite-A dosahujú hodnoty do 0,21 apfu
(1,63 hm. %) a v joséite-B do 0,36 apfu (2,47 hm. %). Priemerný kryštalochemický vzorec
prepočítaný na 7 atómov je: joséit-A - Bi4.05Te0.84S1.90Se0.20; joséit-B - Bi4.13Te1.75S0.89Se0.23.
Pre nepomenovanú fázu Bi4TeSe2, ktorá má rovnaký kryštalochemický vzorec ako joséit-A,
s tým rozdielom, že obsahy Se prevládajú nad S, je taktiež charakteristická substitúcia S →
Se, a to až do 0,95 apfu (8,65 hm. %). Táto fáza bola zatiaľ identifikovaná iba v jednej
vzorke. Priemerný kryštalochemický vzorec prepočítaný na 7 atómov je: Bi3.90Te0.97Se1.17S0.95.

Obr. 1. Ternárny Bi-Te-(Se+S) diagram.
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Podrobným mineralogickým štúdiom vzoriek z oblasti Poruby pod Vihorlatom sme
zistili, že Bi-Se-Te mineralizácia je na lokalite predstavovaná pomerne pestrou asociáciou BiSe-Te fáz, pričom ich zaradenie ku konkrétnemu minerálu je často problematické.
V ternárnom diagrame (Obr. 2) analýzy vytvárajú jednotlivé polia, ktoré prechádzajú
z jedného podsystému do druhého a to buď do takého bodu, v ktorom sa nachádzajú známe
alebo doposiaľ neznáme minerálne fázy. Interpretácia tohto javu je zatiaľ veľmi
problematická nakoľko neexistujú relevantné štruktúrne údaje.
Z teluridov bizmutu sme identifikovali fázy z tzv. joséitovej (Bi4TeSe2 a Bi4Te2Se)
a tsumoitovej izosérie (teluronevskit Bi3TeSe2, Se-ingodit Bi2Te(Se,S)), a taktiež fázu
s pomerom katiónov a aniónov 8 : 7 (vihorlatit Bi24Se17Te4). Se-joséit-A Bi4TeSe2 je nová
fáza, pre ktorú je charakteristické pomerne stabilné chemické zloženie so substitúciou S →
Se, pričom obsahy S dosahujú hodnoty do 0,24 apfu. Priemerný kryštalochemický vzorec
prepočítaný na 7 atómov je: Bi4.03Te0.98Se1.76S0.21. Fáza so zložením Bi4Te2Se tzv. Se-joséit-B
bola už identifikovaná z viacerých ložísk, ako je napr. ložisko Lega Dembi v Etiópii [6, 5],
Datuanshan v Číne [7] alebo ložisko Nakdong v Južnej Kórei [8], pričom sa predpokladá, že
po získaní ďalších analytických údajov môže ísť o potenciálny nový minerál [5]. Doposiaľ
najvyššie obsahy Se v joséite-B až do 0,87 apfu opisovali Gu et al. [7]. Pre túto fázu zo
študovanej lokality je typické stabilné chemické zloženie s veľmi nízkymi koncentráciami Sb,
do 0,02 apfu a substitúcia S → Se, kde obsahy S nadobúdajú hodnoty do 0,13 apfu. Priemerný
kryštalochemický vzorec prepočítaný na 7 atómov je Bi3.96Te2.00Se0.96S0.08. Pre teluronevskit
Bi3TeSe2 je charakteristické pomerne homogénne zloženie s častou substitúciou S → Se, kde
koncentrácie S dosahujú hodnoty do 0,55 apfu (2,02 hm. %). Priemerný kryštalochemický
vzorec prepočítaný na 6 atómov je Bi2.86Te0.98Se1.75S0.40. Ďalšou identifikovanou fázou
s teoretickým zložením Bi2Te(Se,S) tzv. Se ingodit nebol doposiaľ známy, pričom najvyššie
obsahy Se v ingodite až do 0,12 apfu pochádzajú z lokality Highis Massif v Rumunsku [9].
Táto fáza je zriedkavá a vyskytuje sa v asociácii spolu s tzv. Se-joséitom-B a fázou
Bi6Te3(Se,S)2. Pre chemické zloženie tejto fázy je typická substitúcia S → Se, kde obsahy
S nadobúdajú hodnoty do 0,26 apfu. Priemerný kryštalochemický vzorec prepočítaný na 4
atómy je Bi2.04Te0.92Se0.83S0.20.
Z ď alších známych fáz bol zistený vihorlatit Bi24Se17Te4 , ktorého analýzy kontinuálne
prechádzajú do podsystému kde pomer katiónov a aniónov je 1 : 1, ale do takého bodu,

1189

Obr. 2. Ternárny Bi-Te-(Se+S) diagram s vyznačenými poliami
a teoretickými členmi (čierne kruhy).
.
v ktorom zatiaľ nie je známa žiadna fáza (Obr. 2). Z chemického hľadiska obsahuje len
mierne zvýšené koncentrácie Sb, do 0,07 apfu a vyznačuje sa typickou substitúciou S → Se,
kde obsahy S dosahujú hodnoty až do 4,49 apfu. Priemerný kryštalochemický vzorec
prepočítaný na 45 atómov je: Bi23.59Te4.32Se13.64S3.32.

Záver
Mineralogickým výskumom sme na lokalite Podulky potvrdili prítomnosť známych
minerálnych fáz, ako je tsumoit a pilsenit, ktorých výskyt uvádzajú Melnikov a Bondarenko
(2004) a Melnikov et al. (2005). Okrem týchto fáz sme opísali aj nepomenovanú fázu
s teoretickým zložením Bi3Te2. Z Bi-Te-S minerálov na lokalite Smerekov Kamin sme
identifikovali len joséit-A, joséit-B a fázu s teoretickým zložením Bi4TeSe2 tzv. Se-joséit-A.
V oblasti Poruby pod Vihorlatom sme zistili, že Bi-Se-Te mineralizácia je tvorená pomerne
pestrou asociáciou minerálnych fáz a ich zaradenie ku konkrétnemu minerálu je niekedy
problematické. Zo známych Bi-Se-Te fáz sme na danej lokalite identifikovali Se-joséit-A
Bi4TeSe2, Se-joséit-B Bi4Te2Se, vihorlatit a teluronevskit.
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Kalciturbidity v hraničním intervalu ludlow–přídolí (silur): nové interpretace
mezinárodního stratotypového profilu Požáry (Barrandien, Česká republika)
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Úvod a formulácia cieľa
Nejvyšší silur (oddělení přídolí) v Barrandienu má z hlediska mezinárodního významu
nezastupitelné postavení. Jeho spodní hranice je definována na mezinárodním hraničním
stratotypovém profilu (GSSP) v lomu Požáry v Praze-Řeporyjích. Stratotyp pro spodní hranici
přídolí byl mezinárodně ustanoven v roce 1984 na 27. Mezinárodním geologickém kongresu
v Moskvě [1, 2]. Báze přídolí je definována prvním výskytem graptolita druhu Monograptus
parultimus JAEGER a na stratotypu probíhá uvnitř vrstvy č. 96 požárského (přídolského)

souvrství [2].
Rovněž tak svrchní hranice oddělení je mezinárodně akceptována v Barrandienu a to
na lokalitě Klonk u Suchomast. Svrchní hranice přídolí, a zároveň požárského (přídolského)
souvrství, kterým je svrchní silur reprezentován, je zde dána spodní hranicí devonu (přídolí–
lochkov). Ta byla ustanovena již v roce 1972 na 24. Mezinárodním geologickém kongresu
v Montrealu. Jedná se o vůbec první mezinárodně akceptovaný stratotyp na světě.
Ačkoli se jedná o stratotypovou lokalitu s mezinárodním významem, byly zde dosud
sedimentologické výzkumy poněkud zanedbány. Nejkomplexnější mikrofaciální výzkum
provedl Kukal [in 2]. Po delší odmlce se nověji touto lokalitou zabývaly další práce [3, 4].
Při navazujících sedimentologických studiích se objevují nová data, která osvětlují
způsob a charakter procesů vedoucích ke vzniku tohoto sedimentárního sledu.

Materiál a metody
Lom Požáry se nachází na j. straně Dalejského údolí, přibližně 1 km v. od Prahy-

Řeporyj. V současnosti je již neaktivní a v roce 1982 byl vyhlášen Národní přírodní památkou
[5] pod číslem 3/1982.
Celková mocnost zkoumaného profilu je cca 6,5 m a jeho rozsah se shoduje
s publikovaným stratotypovým intervalem [2]. Pro přehlednost bylo dodrženo stávající

číslování vrstev (interval 87–106). Hranice kopaninského a požárského (přídolského)
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souvrství probíhá při bázi vrstvy č. 88; hranice oddělení ludlow a přídolí potom uvnitř vrstvy

č. 96. Hranice oddělení je tudíž heterochronní vůči hranici souvrství.
Při výzkumech navazujících na výše citované práce byla brána zřetel zejména na
detailní studium sedimentárních textur. Jsou tak doplňovány dosavadní poznatky zejména o
mikrofaciální stavbě, kdy vyčleněné litotypy byly následně konfrontovány s modelem
standardních mikrofacií (SMF) ve smyslu Wilsona [6]. Pro determinaci jednotlivých typů
karbonátových hornin byly použity klasifikace Folkova [7] a Dunhamova [8].

Výsledky
V celém studovaném profilu lze vyčlenit tři hlavní litotypy. Hrubé bioklastické
vápence, mikritové vápence a nejjemnější vápnité břidlice. Požárské (přídolské) souvrství je
charakterizováno střídáním mikritových vápenců a vápnitých břidlic. Na jeho stavbě relativně
monónní stavbě se však podílí rovněž facie hrubě bioklastických vápenců, podobných svrchní

části kopaninského souvrství. Hrubá facie tvoří ve sledu požárského (přídolského) souvrství
nepravidelné vložky, ať už ve formě hrubších lamin nebo vrstviček mocných několik cm.
Kukal [in 2] interpretuje tyto vložky jako produkty krátkodobého změlčení nebo uloženiny
bouřkových událostí.
Nejvyšší část kopaninského souvrství (ludlow) je ve studovaném intervalu
reprezentována zhruba 1 m mocnou lavicí hrubě bioklastického vápence (packestone–
grainstone) s hlavonožci (vr. č. 87). V celé mocnosti lavice, zejména pak v její vyšší části,
jsou hojné drobné mikritové vložky (laminy o proměnlivé tloušťce řádově mm až první cm),
většinou laterálně nestálé. Mikrit je někdy zachován v podobě drobných, podélně protáhlých

čoček. Ve vyšší části lavice jsou pak přítomny několik cm široké a do 3 mm mocné,
destičkovité útržky (závalky) mikritového vápence v rámci hrubší bioklastické polohy (Obr.
1). Jedná se pravděpodobně o odtržený podložní materiál transportovaný pouze na minimální
vzdálenost. Bioklastická facie, tvořená zejména úlomky krinoidů a brachiopodů, mívá často
ostrou bázi a náznaky pozitivní gradace. Ve schránkách hlavonožců, jejichž vyšší koncentrace
je v nižší části vrstvy 87, jsou často vyvinuty geopetální výplně.
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Obr. 1: Destičkovité útržky mikritového vápence (bílé šipky) uvnitř jedné z pozitivně gradovaných poloh (g)
bioklastického vápence; e – erozní plochy, d – dolomit; vrstva 87.

Nadložní soubor vrstev (88–95) již náleží souvrství požárskému (přídolskému), avšak
stratigraficky stále do ludlow. Převážně se jedná o mikritové až biomikritové vápence
(mudstone–wackestone), které se střídají s vápnitými břidlicemi. Ve spodní a ve svrchní části
vrstevního souboru č. 89 (a též 90, 91, 95) se však objevují až přes 5 cm mocné vrstvy hrubě
bioklastického vápence (packestone) s ostrou erozní bází, pozitivní gradací a nečetnými
zaoblenými mikritovými litoklasty (Obr. 2 a 3). V úlomcích opět dominují krinoidi a
brachiopodi.

2.

3.

Obr. 2: Ostrá erozivní báze (e) pozitivně gradovaného bioklastického vápence (g); vrstva 89e.
Obr. 3: Hrubý bioklastický vápenec s ostrou erozivní bází (e) s vtisky (v) a zaoblenými mikritovými litoklasty
(bílé šipky); vrstva 89a.

Báze přídolí je reprezentována vrstvou č. 96, která má relativně stálou mocnost (do 7
cm). Mikrofaciální vývoj vrstvy však značně kolísá a to jak ve vertikálním, tak v laterálním
směru. Hrubý bioklastický vápenec (grainstone) nasedá místy na biomikritový (wackestone) a
je od něho ostře oddělen. Povrch biomikritového vápence je značně zprohýbán (Obr. 4). Tyto
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nerovnosti jsou interpretovány jako vtisky a indikují náhlé zatížení nezpevněného horizontu.
Jeho mocnost kolísá v závislosti na mocnosti bioklastického materiálu. Bioklastická drť je
složena převážně z článků krinoidů, ale běžně se zde vyskytují i několik cm velké úlomky
schránek hlavonožců (a další makrofauny). Laminovanou texturu uváděnou Kukalem [in 2]
lze v této vrstvě pozorovat pouze lokálně a spíše vzácně.

Obr. 4: Kontakt biomikritového a bioklastického vápence značně deformovaný vtisky (v) a druhotně
nabohacený dolomitem (d); vrstva 96.

Následující sled vrstev (97–106) je převážně opět tvořen střídáním mikritových až
biomikritových vápenců (mudstone–wackestone) s vápnitými břidlicemi. Zejména ve spodní

části přídolí (především vrstvy 97, 98, 100) se však opět uplatňují hrubé bioklastické vápence
(packestone–grainstone). Opět jsou běžná ostrá erozivní rozhranní, vtisky, pozitivně
gradovaná hrubší bioklastická drť (tvořená převážně krinoidy a brachiopody). Objemově
mnohem větší podíl zde však představují jemné laminity.
Pro celý profil platí, že na rozhraní obou litofacií (hrubě bioklastické a mikritové)
dochází často k druhotné dolomitizaci. Ostrá hranice funguje jako plocha po níž migrovaly
Mg-roztoky (obr. 4). Sekundární dolomitizace se vyskytuje rovněž v některých částech
hrubých bioklastických vápenců relativně dobře prostupných pro Mg-roztoky (Obr. 1).

Diskuse
Lokalita Požáry má z hlediska paleogeografie specifické postavení. Sedimentační
prostor se nacházel mezi dvěmi výraznými morfologickými elevacemi: Svatojanským
vulkanickým centrem na JZ a menším Novoveským na SV. Obě centra byla již neaktivní. Při
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hranici ludlow–přídolí dosahoval Svatojanský vulkán ještě nad hladinu, naopak vulkán
Novoveský byl již zcela ponořen (subakvatický). V tomto prostředí nepochybně panovaly
specifické proudové podmínky. Sedimentace tak byla ovlivňována poněkud strmějším
sklonem svahů obou elevací. Po svazích pak docházelo k transportu mělkovodního hrubě
bioklastického materiálu v podobě kacliturbiditů do hlubších sedimentačních zón.
Dosud se předpokládalo, že hrubší bioklastické vápence, vyvinuté uprostřed výrazně
jemnější (mikritové) facie, mohou být produktem bouřkových událostí [Kukal in 2]. Proti
vzniku tempestitů ovšem hovoří mj. to, že hrubý bioklastický materiál je tvořen zejména
zbytky mělkovodní fauny, odlišné od běžně přítomných taxonů v okolních horninách. Rovněž
tak zcela chybí zvrstvení typu HCS, pro tempestity typické. Z těchto důvodů lze tempestity
vyloučit. Avšak vliv nepravidelných silných bouřkových událostí lze spatřovat v tom, že
v mělčích částech pánve iniciovaly rozvolnění a pohyb materiálu, který se v podobě distálních
kalciturbiditů dostával do hlubších částí pánve, až do prostoru studovaného profilu.
O resedimentaci v podobě kalciturbiditů dále svědčí nejrůznější sedimentární textury.
Místy velmi výrazné zprohýbání kontaktu mikritové facie s hrubým bioklastickým materiálem
lze interpretovat jako vtisky (obr. 3 a 4) vzniklé při náhlém zatížení dosud nezpevněného a
dostatečně zvodnělého sedimentu, čímž dochází k jeho deformaci ve vertikálním směru.
Charakter uloženin nejlépe odpovídá modelu „Meischnerových alodapických
vápencových turbiditů“ [9]. Hrubým bioklastickým polohám s patrnou pozitivní gradací
a pozvolným přechodem do jemně zrnitých mikritů by odpovídala zóna 1a–1b. Méně častá
přítomnost zaoblených mikritových litoklastů (Obr. 3) potom zastupuje zónu 1c. Je však
otázka zda následující přechod sledu vrstev do jemně laminovaných mikritů a vápnitých
břidlic reprezentuje zóny 2–3. Ve studovaném intervalu nebyly dosud nikde objeveny
proudové čeřiny či konvolutní zvrstvení (na rozdíl od následujícího intervalu přídolí–lochkov,
[10]). Avšak nekompletní sledy tohoto typu sedimentu (zejm. distální části) jsou zcela běžné.
Dosud nebyly identifikovány jednoznačné proudové ukazatele, které by jasně
dokládaly směr transportu karbonátového materiálu. Charakter výchozu neumožňuje sledovat
rozsáhlejší plochy vrstev (řádově pouze první dm2). Lze však předpokládat, že transport
probíhal z okolních vulkanických elevací s mělkomořským vývojem.
Hrubší bioklastická drť se ve formě tenkých světlých lamin podílí také na stavbě
jemně laminovaných mikritových a biomikritových vápenců (zejm. přídolí). Kromě vyšší
koncentrace bioklastů nevykazují však světlejší laminy žádné rozdíly oproti okolním laminám
biomikritovým (např. ve velikosti bioklastů). Laminy lze tedy interpretovat jako výsledek
slabých dnových trakčních proudů, což koresponduje se staršími pracemi [Kukal in 2; 3].
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Závěr
V této práci je nově interpretována stavba některých karbonátových hornin
mezinárodního stratotypového profilu hranice ludlow–přídolí v lomu Požáry (Barrandien).
Některé texturní znaky (erozní báze hrubě bioklastických vápenců, jejich gradace, pozvolné
přechody do nadloží, zaoblené mikritové litoklasty, vtisky na rozhraní bioklastické a
mikritové facie) dosud na tomto profilu nebyly popsány. Na základě těchto nových poznatků
v kombinaci s předešlými výzkumy jsou některé vápence interpretovány jako více či méně
vyvinuté alodapické vápence – kalciturbidity. Ty jsou zde zachyceny ve svém distálním
vývoji. Zdrojové oblasti kalciturbiditů jsou situovány do mělčích částí pánve, na svahy již
neaktivních vulkanických elevací. Jako iniciátor skluzových procesů jsou diskutovány silnější
bouřkové události.
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Úvod a formulácia cieľa
Turčianska kotlina je jedna z najtypickejších neogénnych medzihorských depresií v
Západných Karpatoch. Geologická stavba kotliny a jej bezprostredného okolia je
charakterizovaná horninami kryštalinika a mezozoika, ktoré patria tektonickej jednotke
tatrika, sedimentárne súbory patriace príkrovovým jednotkám fatrika a hronika, popríkrovové
sedimentárne formácie paleogénu, spodného miocénu (egenburg) až neskorého miocénu.
Tieto horninové súbory sa vo väčšej alebo menšej miere podieľajú na materiálovej výplni
kotliny, keďže slúžili ako zdrojové oblasti [1].
Okraje kotliny sú zlomové. Výrazne aktívnejšie zlomy a dlhodobejšie fungujúce boli
zlomy pri západnom okraji. Vnútrokotlinové zlomy smeru SSV –JJZ, ale aj pozdĺžne
okrajové zlomy, sú porušené priečnym systémom zlomov SZ-JV smeru, ktoré členili kotlinu
minimálne do dvoch častí [2].
Ako prvé geofyzikálne práce v Turčianskej kotline boli realizované gravimetrické
merania v mierke 1:200 000 [3]. Následne potom boli vykonané merania seizmické,
gravimetrické, magnetické, geoelektrické, termické a petrofyzikálne s cieľom získať lepšiu
predstavu o geologickej stavbe a hydrogeologických pomeroch.
Za najvýznamnejšie výskumné práce v oblasti Turčianskej kotliny možno pokladať
geofyzikálne práce v rámci úlohy: Mapy geofyzikálnych indícii a interpretácií [4]. Súčasne
prebiehali aj dva ďalšie geofyzikálne projekty lokálnejšieho významu. Jedno z nich je aj práca
Turčianske Teplice - ochranné pásma - reinterpretácia geofyzikálnych prác [5]. Hlavným
cieľom týchto prác bola aktualizácia poznatkov o reliéfe predneogénneho podložia v oblasti
Turčianskych Teplíc.
Cieľom práce je porovnanie predchádzajúcich kvantitatívnych interpretácií tiažového
poľa v oblasti Turčianskej kotliny [4, 6] s najnovšími výsledkami a poznatkami. Interpretácia
bola vykonaná aplikovaním metódy 2D hustotného modelovania za využitia komerčného
softvéru GMSYS [7]. Súčasné výsledky hustotného modelovania sa opierali o výsledky
predchádzajúcich

geofyzikálnych

meraní

(napr.,

seizmických,

gravimetrických,

geoelektrických) vykonaných na území Turčianskej kotliny [2, 4, 5, 8]. Kritické zhodnotenie
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výsledkov interpretácie nameraných tiažových údajov

nám pomohli analyzovať vzťah

sedimentárnej terciérnej výplne k priebehu predterciérneho podložia. Zároveň boli tieto
výsledky konfrontované aj s výsledkami dosiahnutými interpretáciou geoelektrických meraní.

Materiál a metódy
Metodickú časť možno rozdeliť do dvoch fáz, na prípravnú a interpretačnú. V prvej
fáze bol urobený výber lokalizácie profilov pozdĺž, ktorých sa vykonávala interpretácia
tiažového poľa (Obr. 1). Vzhľadom na skutočnosť, že Turčianskou kotlinou sa tiahnu
regionálne seizmické reflexné profily 4HR/86 a 4AHR/86 [8] bol priebeh týchto profilov
rozhodujúci pre lokalizovanie reprezentatívnych interpretačných Profilov TK-A a Profil TKB, ktorých priebeh je v oboch prípadoch rovnaký.
Samotný výpočet hustotných modelov prebiehal v interpretačnej fáze. Táto úloha bola
vypracovaná v prostredí softwaru GM-SYS. Reziduálne gravitačné anomálie Profilov TK-A a
TK-B sú výsledkom rozdielu hodnôt celkovej Bougerovej anomálie a regionálnych
gravitačných komponentov. Hustoty hornín pre jednotlivé geologické štruktúry boli
spracované na základe predchádzajúcich prác [9].

Obr. 1: Lokalizácia interpretovaných profilov TK-A a TK-B
Výsledky a diskusia
Model TK-A1 (Obr. 2) naznačoval možnú tektoniku prešmykovo-hrásťového
charakteru [6]. Najviac tektonicky postihnutou oblasťou tohto profilu bola oblasť okolo 109
km. Čo bolo v dobrom súhlase s interpretáciou seizmiky [4]. Mezozoické podložie nebolo
zahrnuté do modelu, keďže voči svojmu podložiu nie je vo veľkom hustotnom kontraste.
Mezozoikum vystupuje v modeli iba na dvoch miestach, a to na začiatku modelu na metráži
okolo 100 km a potom v predelení medzi JZ časťou modelu a SV časťou. Na tomto mieste
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(mieste predelenia) je hustota mezozoika nižšia, čo by naznačovalo jeho značné tektonické
rozrušenie [6]. Za pozornosť stojí uviesť skutočnosť, že seizmický model na tomto mieste
vykazuje množstvo reflexov [8]. Po diskusii s geológmi sa ukázalo, že v Turčianskej kotline
je nepravdepodobne očakávať formy kompresnej tektoniky. Naopak, vývoj kotliny by mal
obsahovať len prvky tektonickej extenzie.

Obr. 2: Hustotný model Turčianskej kotliny pozdĺž profilu TK-A1 [6]
Reziduálna anomália profilu TK-AL (Obr. 3) vykazuje značnú variabilitu. V JZ časti
profilu je charakterizovaná dvomi tiažovými minimami. V SV časti profilu sa nachádza ešte
jedno minimum. V JZ časti profilu TK-AL sa vyskytujú značné mocnosti neogénnych
sedimentov, ležiace na mezozoiku, pričom paleogén sa objavuje až za polovicou tohto profilu.
Na SV, za vystupujúcim Krížňanským príkrovom, sa vyskytuje na mezozoiku iba paleogén.
Profil vykazuje už len značnú extenznú tektoniku s úklonom vrstiev na západ, čo je typické
pre oblasť Turčianskej kotliny [1].
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Obr. 3: Hustotný model Turčianskej kotliny pozdĺž profilu TK-AL [1]
Interpretácie na profile TK-B1 (Obr. 4) tiež predpokladali zložitú prešmykovohrásťovú stavbu tejto kotliny [6]. Mezozoikum bolo zapracované do modelu jedine v jeho JV

časti, kde sa nachádzajú obalové sekvencie Veľkej Fatry. Na základe Geologickej mapy
Západných Karpát a priľahlých území [10] bol v jeho JV časti taktiež namodelovaný účinok
neogénnych sedimentov.

Obr. 4: Hustotný model Turčianskej kotliny pozdĺž profilu TK-B1 [6]
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Reziduálna tiažová anomália profilu TK-BL (Obr. 5) je charakteristická opäť dvoma
lokálnymi tiažovými minimami, avšak maximum medzi nimi nie je až tak výrazné ako pri
profile TK-AL. Prvé minimum možno vysvetliť najväčšou mocnosťou neogénnych
sedimentov, ležiacich na tenkej vrstve mezozoika v nadloží kryštalinika, druhé ako menšiu
mocnosť neogénnych sedimentov v menej kontrastnom prostredí, pretože v podloží je
mezozoikum. Hodnoty reziduálnej anomálie prudko stúpajú tak na SZ strane ako aj na JV
strane, čo jasne indikuje výrazné tektonické (zlomové) ohraničenie Turčianskej kotliny. Profil
vykazuje opäť už len výraznú extenznú tektoniku s úklonom vrstiev na západ.

Obr. 5: Hustotný model Turčianskej kotliny pozdĺž profilu TK-BL [1]
Záver
Súčasné interpretácie Profilov TK-A a TK-B sú syntézou novších poznatkov, najmä
geologických, gravimetrických, geoelektrických a seizmických. Interpretácia profilov
uvedených v práci [6] bola založená len na interpretácii krivky gravitačného poľa. Dôsledkom

čoho, možno predpokladať, že najnovšie výsledné hustotné modely Turčianskej kotliny
odrážajú objektívnejšie jej geologickú stavbu a priebeh predterciérneho podložia kotliny.
Cenným výsledkom sa ukazuje aj vymapovanie výplavových kuželov v západnej časti
Turčianskej kotliny.
Na tomto príklade možno jasne demonštrovať potrebu úzkej spolupráce širšieho
vedeckého kolektívu pozostávajúceho tak z geofyzikov ako aj geológov na ceste za
skvalitnením výsledkov v oblasti geológie a tektoniky.
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Záznam tektonickej aktivity v miocénnych sedimentoch Nitrianskej pahorkatiny
Michal Hoffman
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie
a paleontológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; hoffman@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Poznaním paleonapäťovej historií študovanému regiónu sa nezaoberalo mnoho
geológov. Preto sa pripravila úloha spoznať tieto podmienky vzniku krehkých deformácií v
oblasti nitrianskej pahorkatiny. Cieľom tejto práce bolo zdokumentovať prirodzené a umelé
odkryvy v miocénnych sedimentoch nitrianskej pahorkatiny v katastri obcí Dvorníky nad
Váhom, Vinohrady nad Váhom a Šintava. Táto práca prispieva k celkovému poznaniu
napäťového stavu v oblasti Západných Karpát. Opiera sa o výskumy napäťových polí v
záujmovej oblasti v Západných Karpatoch [1, 2].

Materiál a metódy
Štruktúrne dáta boli zozbierané z prirodzeného odkryvu v katastri obce Dvorníky nad
Váhom. Odkryv je tvorený aktívnym zosuvným telesom so známkami aktívneho pohybu na
šmykovej ploche. Horninová výplň

zosuvného telesa je tvorená pieskami, ílovcami

a jazernou kriedou s preplástakmi uholných ílov, patriace beladickému súvrstviu [3]. Celé
súvrstvie je mlado-panónskeho až pontského veku. Študovaná oblasť sa nachádza v blízkosti
predpokladaného považanského zlomu [4]. Samotné údaje boli merané v podobe strižných
zrkadiel na ílovcoch beladického súvrstvia, ktoré je subhorizontálne zvrstvené. Bol vytvorený
súbor meraní o množstve 54 strižných zrkadiel (zahŕňa aj dáta s obce Šintava), ktoré
dosahovali potrebnú interpretačnú kvalitu. Bola použitá metóda Right Dihedra [5] pomocou
programu Wintensor 2.0.1 (Damien Delvaux).

Výsledky a diskusia
Metódami paleonapäťovej analýzy bola vytvorená rekonštrukcia napäťového poľa,
ktorá poukazuje na dve extenzie v smere SSZ-JJV a SZ-JV. Orientácia napäťových osí je
takáto: extenzná os σ3 je orientovaná v smere 309°/17°, ide teda o subhorizontálnu extenziu
s kompresnou osou σ1 v smere 149°/72°. Táto extenzia je pozorovateľná v celom západnom
bloku Západných Karpát a to i v rozdielnych litologických fáciach [1, 2, 6] . V danej oblasti
bola zistená aj iná populácia poklesových zlomov. Ich separáciou s primárnej populácie
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a následnou analýzou týchto zlomov bola zistená orientácia extenzie v smere SSZ-JJV s
orientáciou osí σ3 152/22° a osi σ1 227°/87°. Táto orientácia je spôsobená buď samotnými
zosuvnými procesmi vo vnútri zosuvného telesa alebo je to záznam ešte mladšej extenzie ako
je predchádzajúca. Ak je táto extenzia spôsobená rotáciu napäťového poľa je to potom dôkaz
ešte mladších tektonických procesov ako sú v ponte. Ide teda o jednoznačné holocénne
pohyby v tejto oblasti Západných Karpát. Bola však zistená aj kompresná udalosť v smere
SZ-JV. Jej interpretácia je otvorená na diskusiu.

Záver
Ciele tejto čiastkovej práce boli splnené. Boli analyzované krehké tektonické štruktúry
v miocénnych sedimentoch za účelom spoznania stressových podmienok vzniku týchto
deformácií. Boli odhalené niektoré dôležité aspekty a to smer a priestorová orientácia
napäťových osí. Bola vytvorená sukcesia napäťových udalostí na základe starších prác [6,1] a
to tak ako je to v texte vyššie. Práca prispieva k celkovému obrazu paleonapätí v Západných
Karpatoch. V ďalšom výskume sa naďalej pracuje v oblasti Považského Inovca, kde budú
použité dáta získané pri realizovaní tejto práce.
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Vápnité nanofosílie sarmatu (vrchný seraval) a ich prínos k riešeniu biostratigrafie
Michal Jamrich
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a
paleontológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; jamrich@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Cieľom tejto práce je štúdium vápnitých nanofosílií sarmatského (vrchno
seravalského) veku z oblasti Západných Karpát, Centrálna Paratetýda a ich využitie pri
biostratigrafickej a paleoekologickej interpretácii, korelácii sedimentárnych sekvencií
seravalského veku Paratetýdnej a mediteránnej oblasti.
Zvyšky vápnitých nanofosílií (jednobunkových morských rias) poskytujú jeden z
najlepších záznamov globálnych zmien zachovaných v morských sedimentoch. Vápnité
nanofosílie

citlivo

odrážajú

paleoklimatické

a

paleoceánografické

zmeny,

ich

najvýznamnejšie využitie je pri datovaní veku sedimentov.

Materiál a metódy
Doteraz zistené vápnité nanofosílie sarmatského veku pochádzali zo sedimentov
holíčskeho súvrstvia Viedenskej panvy a vrábeľského súvrstvia Dunajskej panvy [1, 2].
Vzorky vo Viedenskej panve pochádzali z vrtov z oblasti Jakubova a Malaciek a z lokality
Sandberg, v Dunajskej panve z vrtu ŠVM-1 Tajná. Študijné preparáty boli pripravené
štandardnou technikou [3] a pozorované pod polarizačným mikroskopom Olympus BX 50, pri
zväčšení 1250x. Na štatistické vyhodnotenie je potrebné kvantifikovanie spoločenstiev
vápnitých nanofosílií (200 jedincov) z každej vzorky. Na spracovanie údajov sa používajú
programy Microsoft Excel, Access [4], PAST – Paleontological Statistics, ver. 1.70 [5],
POLPAL [6].

Výsledky a diskusia
Chronostratigrafia, Cetrálna Paratetýda (sarmat)

Sarmat ako regionálny stupeň bol vo Viedenskej panve definovaný Suessom (1866).
Stratotypová lokalita je situovaná v severnej časti viedenskej panvy na profile Nexing.
Vystupujú tam biogenetické sedimenty s moluskami. Typový profil je časťou vrchného
sarmatu a nereprezentuje hraničný stratotyp. V jeho vrchnej časti nie je zachytená hranica s
panónom. Litológia a depozičné prostredie na typovej lokalite je veľmi špecifické, nie
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reprezentatívne pre stupeň. Sarmat sa delí dva podstupne. V spodnom sarmate nad zreteľnou
diskordanciou dominujú jemné siliciklastické sedimenty. Pestré karbonátové fácie
charakteristické pre báden vymizli na hranici báden/sarmat v rámci celej Paratetýdy. Pre
sedimenty vrchného sarmatu je charakteristický karbonátovo siliciklastický režim v celej
centrálnej Paratetýde.
Báza sarmatu bola definovaná na základe endemickej fauny, najmä lastúrnikov a
dierkavcov. Na ich základe boli stanovené ekostratigrafické podskupiny: spodnosarmatská Mohrensternia zóna a spodná časť Ervilia zóny v rámci molúsk a Anomalinoides dividens

zóna, Elphidium reginum a Elphidium hauerinum zóny v rámci bentických foraminifer.
Vrchný sarmat zahŕňa zónu Porosononion granosum a je rozdelený na vrchnú Ervilia a
Sarmatimactra vitaliana zónu molúsk. Súčasne s náhlym zvýšením endemitov sa na hranici

báden/sarmat úplne stratila stenohalinná biota. Keďže úplne chýbajú radiolárie, planktonické
dierkavce, koraly a ostnatokožce, boli tieto sedimenty pomenované ako „brakický stupeň“.
Piller a Harzhauser 2007 predstavili niekoľko údajov, poukazujúcich jasne na normálne
morské podmienky pre väčšinu prostredia sarmatu. Geofyzikálna korelácia dobre
korešponduje s ekostratigrafiou v panvách Centrálnej Paratetýdy
Celý sarmat je časť morského cyklu 3-ho rádu korelovaný s TB 2.6. cyklom.
Lowstand medzi spodným a vrchným sarmatom môžeme interpretovať ako lowstand medzi
dvoma cyklami 4-ho rádu [7], [8].
Revidovaný vek hranice je 12,7 mil. rokov. Vekový údaj je stanovený na základe
astronomických cyklov a korelácie s izotopovým eventom MSI-3 [9]. Báza sarmatu je
korelovaná so sekvenčným rozhraním Ser3. Nízky stupeň hladiny na konci sarmatu
reprezentuje hranicu sarmat/panón a je korelovaný s sekvenčným rozhraním Ser4/Tor1, čo sa
považuje za hranicu seraval/tortón, datovanú na 11,6 mil. rokov podľa Lourens et al. 2004,
11,54 mil. rokov podľa Lirer et al. 2002 a Foresi et al. 2002b. Tento údaj 11,5 mil. rokov
použili Rögl et al. 1993 a Kováč et al. 1998 [7].
Fácie: Spodný sarmat je charakterizovaný siliciklastickými sedimentami, často na báze
s konglomerátmi, druhotne často uloženými na tidálnych plošinách alebo v estuáriách a
bohatých na faunu molúsk. Diatomity s morskými diatomitmi a silikoflagelátmi sú fácie
otvoreného vodného prostredia. Príbrežné depozity sú reprezentované slieňmi a siltovými ílmi
ochudobnenými o bivalvie. Karbonátové horniny sú reprezentované iba zriedkavo
autochtónnymi korálovými a machovkovými útesmi. Tieto biostavby sú najlepšie vyvinuté v
karpatskej predhlbni, ktorá sa tiahne z Poľska cez Moldavsko a Rumunsko do Bulharska.
Spodný sarmat je ukončený výskytom konglomerátov v celej Centrálnej Paratetýde (napr.
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Viedenská a Štajerská panva).
Nástup vrchného sarmatu je charakterizovaný v celej Cetrálnej Paratetýde zmenou
sedimentácie zo siliciklastickej na karbonátovú. Oolity a coquiny dominujú, piesky sa
rozširujú blízko pobrežia a na plytkých dnách, umožňujúce rast malým karbonátovým
platformám. Najvrchnejší sarmat reprezentuje hojný výskyt väčších druhov foraminifer
Spirolina austriaca d’Orbigny. Súčasne je pozorované markantné zhrubnutie schránok

bivalvií (napr. Venerupis, Sarmatimactra). Spoločenstvo polychétnych machoviek v spodnom
sarmate vymizlo a bolo nahradené typickými foraminiferovými build-ups charakterizovanými
sesílnym nubecularidmi rodu Sinzowella v asociácii s vápnitými riasami a mikrobiálnymi
karbonátmi. Oolity sú zastúpené v Centrálnej Paratetýde iba v sarmate [7].

Východná Paratetýda (volhyn – spodný besarab)(vrchný seraval, sarmat s.s. stredný sarmat
s.l.)

Analógom sarmatu vo východnej Paratetýde je regionálny stupeň volhyn a spodný
besarab. Pre koreláciu s Centrálnou Paratetýdou sa aplikujú lokálne foraminiferové zóny
Elphidium reginum a E. hauerinum pre volhyn a zóna Nonion granosum (Porosononion

(sub)granosum) pre spodný besarab. V Dáckej panve, ktorá patrí od sarmatu do Východnej
Paratetýdy boli pozorované vo volhyne nanoplanktónové spoločenstvá s Discoaster kugleri
(NN7) [10].

Mediterán (vrchný seraval)

Sarmat paratetýdnej oblasti je korelovaný s vrchným seravalom v mediteránnej
oblasti. Stupeň seraval bol uvedený Paretom (1865), na základe litologickej zmeny na spodnej
hranici s langom, kde prevládajúce sliene prechádzajú v dominujúce pieskovce. V roku 1975
na kongrese RCMNS (Congress of the Regional Committee on the Mediterranean Neogene
Stratigraphy – RCMNS – Viedeň, 1959) bol stupeň seraval navrhnutý do štandardnej
chronostratigrafickej škály, nad langom a pod tortónom [11].

Biostratigrafia na základe vápnitých nanofosílií.

Korelácia: Mimo centrálnej paratetýdy je problematická, z dôvodu obmedzeného
spojenia paratetýdy s mediteránom a nedostatku väčšiny stenohalinnej fauny. Planktonické
foraminifery takmer úplne chýbajú. Jediná možnosť je vápitý nanoplanktón so zníženou
diverzitou a s endemickými taxónmi. Absencia Sphenolithus heteromorphus indikuje
koreláciu so zónou NN6 a prítomnosť Discoaster kugleri v najvrchnejšej časťi indikuje zónu
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NN7 [12].

Mediterán stratotypový profil Serravalle Scrivia

Planktonické foraminifery sú slabo zachované v stratotypovom profile Serravalle
Scrivia a nie je možné podľa nich datovať vek. Napriek tomu prvý objav (FO) Orbulina
universa indikuje bázu seravalu. Výsledky štúdia vápnitých nanofosílií metódou „high

resolution“ poukazujú na to, že báza seravalu takmer úplne korešponduje s posledným
výskytom (LO) Sphenolithus heteromorphus (hranica zón NN5 a NN6). Vápnité nanofosílie
taktiež indikujú, že fosílne vrstvy spodnej a strednej časti seravalu patria do zóny NN6. LO
vápnitej nanofosílie Sphenolithus heteromorphus je v súčasnosti najvhodnejším kritériom na
definovanie stupňa seraval (GSSP) a bol astronomicky datovaný na 13,52 mil. rokov
v Atlantickom oceáne. Hranica lang/seraval sa zhoduje s LO S. heteromorphus v mediteránnej
oblasti (Tremitské ostrovy) a bola astronomicky datovaná na 13,654 mil. rokov. Jeho
posledný výskyt bol kalibrovaný s chronozónou C5ABr, ktorá je asociovaná s výraznou
zmenou v paleoklimaticko-paleoceánografickej histórii kenozoika, nazývaného aj stredno
miocénny event na základe stabilných izotopov kyslíka zóny Mi3. Tento event pozostáva zo
zvýšenia izotopov kyslíka u bentických foraminifer súvisiacich s kombináciou zvýšenej
produkcie a vysokej zemepisnej šírky, chladných hlbokých vôd a navýšením východo
antarktickej ľadovcovej čiapky. Vyhodnotenie rozsahu seravalu a presné určenie jeho vrchnej

časti nie je možné pre chýbanie vápnitých nanofosílií v takmer 150 m dlhom úseku vo vrchnej
časti stratotypu. Prítomnosť vápnitých nanofosílií umožňuje pričleniť fosilizovanú spodnú
a strednú časť k zóne NN6 [11].
Centrálna Paratetýda

Dunajská panva vrt ŠVM – 1 Tajná
Pozorované boli eventy akmé nanofosílie Calcidiscus macintyrei v spodnej časti
profilu. Sprovieri et al. 2002 uvádzajú prvý bežný výskyt (FCO) Calcidiscus macintyrei ako
dôležitý a spoľahlivý údaj [13]. Astronomický vek tohto nanoeventu je stanovený na 12,34
mil. rokov, čo zodpovedá spodnému sarmatu a vrchnej časti zóny NN6. V študovaných
vzorkách sme pozorovali aj horizonty s akmé Braarudosphaera bigelowii parvula a
Sphenolithus abies, Perfocalcinella fusiformis. Eventy akmé týchto foriem boli opísané zo

sarmatských sedimentov Maďarska, Chorvátska a Srbska, Ukrajiny a Rakúska. Na Slovensku
okrem Dunajskej panvy aj z Viedenskej panvy (vrty Jakubov, Malacky).
Na základe vápnitého nanoplanktónu vo vrte ŠVM-1 bola v intervale od 188,4 – 142,0
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m určená vrchná časť spodného sarmatu a stredný sarmat – zóna Calcidiscus macintyrei s 1. –
a vrchný sarmat v intervale 125,0 až 120,0 m – zóna akmé Braarudosphaera bigelowii
parvula, v hĺbke 115,0 m bola určená zóna akmé Sphenolithus abies. Interval 188,4 – 155,9 m

je možné korelovať so zónou NN6, interval 155,9 – 102,3 m so zónou NN7 [2].
Paleogeografia: Počas sarmatu sa Paratetýda takmer úplne oddelila od Mediteránu, čo
viedlo k zníženiu salinity v panvách Západných Karpát. Cetrálna Paratetýda mala spojenie s
Východnou Paratetýdou. Odtiaľ sa utvorilo úzke morské spojenie do Mediteránu, vytvorené
na východe pri tektonických pohyboch pozdĺž južného anatolského zlomového systému.
Dobré spojenie medzi dvoma paratetýdnymi moriami je zobrazené nápadným rovnakým
obsahom fáun, charakteristickým značne endemickými a značne ochudobnenými faunami z
nedostatkom stenohalínnych taxónov. Tento zvláštny charakter morskej fauny bol uznaný už
Suess (1866), ktorý potom predstavil termín sarmat [7].

Záver
Táto práca prináša prehľad o stupni sarmat a seraval z hľadiska chrono-,biostratigrafie
a paleogeografie v priestore Centrálnej, Východnej Paratetýdy a Mediteránu. Zdôraznené sú
možnosti využitia vápnitých nanofosílií sarmatských (vrchnoseravalských) sedimentárnych
sekvencií v biostratigrafických a paleoekologických interpretáciách.
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Úvod a formulácia cieľa
Pôda ako neoddeliteľná súčasť životného prostredia, podlieha prakticky všetkým
vonkajším, ale aj vnútorným vplyvom ako sú poveternostné podmienky, zmena ročných
obdoby, prúdenie podzemných vôd a v neposlednom rade ľudská činnosť. Práve v dôsledku

ľudskej činnosti dochádza často ku kontaminácii pôd a tým k znehodnoteniu kvality života
na danom území. Kontaminácia pôd toxickými prvkami (napr. As, Sb, Pb, Zn) v dôsledku
banskej činnosti je na Slovensku veľmi častý a špecifický environmentálny problém.
V príspevku uvádzame prvotné výsledky mineralogického a geochemického štúdia
sekundárnych minerálnych fáz s často vysokým obsahom Sb a As, ktoré vznikli v dôsledku
oxidácie sulfidických minerálov v prostredí pôd na dvoch, v súčasnosti opustených Sb
ložiskách. Ložisko Dúbrava je situované na severných svahoch Ďumbierskych Nízkych Tatier
a ložisko Poproč leží vo východnej časti Spišsko-gemerského Rudohoria. Obe študované
lokality boli v minulosti (druhá polovica 20. storočia) významnými producentmi antimónovej
rudy a ložisko Dúbrava patrilo medzi stredne veľké Sb ložiská na svete. Ruda bola na oboch
lokalitách spracovávaná niekoľko stupňovým drvením a následnou flotáciou.
Kontaminácia pôd v okolí ložísk Dúbrava a Poproč je výsledkom viacerých procesov
ako sú: mechanická redistribúcia pevných fáz z odkalísk a háld, zvetrávanie materiálu
odkalísk a háld, výskyt Fe-okrov s extrémnym obsahom Sb vo výtokoch zo štôlni a
distribúcia kontaminantov povrchovými tokmi [1]. Podrobné mineralogické a geochemické
štúdium môže výrazným spôsobom dopomôcť k vyriešeniu vážnej environmentálnej otázky,
akou kontaminácia pôd nesporne je.

Materiál a metódy
Pôdy na oboch študovaných lokalitách boli odoberané v dvoch horizontoch (A – do 20
cm a B – do 40cm). Na lokalite Dúbrava boli vzorky pôd odoberané z dvoch profilov. Profil

číslo 1 bol situovaný pod starými haldami v ťažobnom úseku Predpekelná a profil č. 2 bol
situovaný do úzkeho pásu pod odkaliskami. Na lokalite Poproč boli pôdne vzorky odoberané
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v tesnej blízkosti odkalísk a pod haldami štôlní Anna a Agnes. Celkové chemické zloženie
pôd (celohorninová analýza) bolo stanovené v laboratóriách ACME labs Vancouver
v Kanade. Vzorky pôd boli šlichované v liehu a z ťažkej frakcie šlichov boli následné
zhotovené preparáty potrebné pre účely mineralogického výskumu. Hlavnými analytickými
metódami

boli

mikroskopia

v odrazenom

a prechádzajúcom

polarizovanom

svetle

(mikroskopy Zeiss JENAPOL a Leica (laboratórium VVCE SOLIPHA, KMaP PriF UK),
zväčšenie od 10 do 50 krát) a elektrónová mikroanalýza (EDS, BSE a WDS metódy – prístroj
CAMECA SX 100 (ŠGÚDŠ Bratislava)).

Výsledky a diskusia
Analýzy celkového chemické zloženia pôdnych vzoriek z oboch študovaných lokalít
preukázali v niektorých prípadoch extrémne vysoké koncentrácie Sb a As (Tab. 1).

Tab. 1. Obsah vybraných prvkov v pôdach z lokality Dúbrava a Poproč. Údaje sú
v jednotkách ppm (mg/kg).
Lokalita

Číslo vzorky

Cu

Pb

Zn

Ni

As

Cd

Sb

Au

Hg

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppb

ppm

Dúbrava

DUP-05

13,5

42,0

28,0

6,4

65,5

0,3

88,7

4,7

0,10

Dúbrava

DUP-19A

32,3

275,4

69,0

13,7

930,0

0,5

9619,0

537,0

0,26

Dúbrava

DUP-19C

21,7

153,3

72,0

14,4

365,6

0,4

>2000,0

240,3

0,14

Dúbrava

DUP-20C

7,6

49,5

47,0

7,8

116,6

0,2

1288,5

43,5

0,05

Poproč

POP-1

21,0

109,3

85,0

21,0

539,6

1,0

6786,0

226,2

0,19

Poproč

POP-3

12,1

683,0

11,0

0,8

2484,4

0,4

3079,0

712,8

0,19

Poproč

POP-4

30,5

92,3

407,0

26,6

315,5

1,1

693,6

56,5

0,15

Oba sledované prvky sa v pôdach študovaných lokalít nachádzajú prevažne vo forme
sekundárnych oxidov a oxyhydroxodov Fe prípadne Fe(Sb) a Sb(Fe). Tieto minerálne fázy sú
chemickým zložením a textúrnymi znakmi veľmi podobné minerálnym fázam vznikajúcim
v prostredí banských odkalísk [2, 3, 4]. Hlavným zdrojom Sb v pôdach je minerál antimonit,
ktorý je v oxidačných podmienkach veľmi nestabilný a rýchlo a ľahko sa rozpúšťa [2].
Sekundárne Fe a Sb kyslíkaté minerálne fázy sa v pôdach vyskytujú vo forme oxidačných
lemov tvoriacich sa na kryštáloch primárnych sulfidov, alebo ako samostatné kryštály.
Z primárnych sulfidov sa v ťažkej frakcii pôdnych vzoriek z lokality Dúbrava podarilo
identifikovať iba pyrit, ktorý je často zatláčaný sekundárnymi Fe(Sb) oxidmi/oxyhydroxidmi
(Obr. 1a). Tie majú charakter masívnych, celistvých, často výrazne zonálnych kryštálov
s vysokým obsahom Sb. Obsah Sb v týchto fázach je v rozmedzí hodnôt od 13,00 do 20,49
hm, %, obsah As od 0,61 do 1,49 hm, % a obsah Fe je od 34,98 do 43,45. Predpokladáme, že
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tieto fázy nevznikajú priamou oxidáciou pyritu v podobe lemov, ale tmelia a obaľujú pyritové
kryštály v dôsledku precipitácie (kryštalizácie) z pôdnych roztokov obohatených o Sb in situ.

Obr. 1. a) BSE záznam zonálneho kryštálu sekundárneho Fe(Sb) oxidu/oxyhydroxidu
zatláčajúceho primárny kryštál pyritu (lokalita Dúbrava, DUP-19C); b) BSE záznam
zonálneho kryštálu Sb(Fe) oxidu/oxyhydroxidu (lokalita Dúbrava, DUP-19C); c) BSE záznam
zonálneho kryštálu Fe(Sb) oxidu/oxyhydroxidu (lokalita Poproč, POP-4); d) BSE záznam
zonálneho Sb(Fe) oxidu/oxyhydroxidu tmeliaceho kremenné kryštály – čierna farba (lokalita
Poproč, POP-4).
Najpočetnejšou skupinou sekundárnych produktov oxidácie sulfidov vo vzorkách

ťažkej frakcie dúbravských pôd sú Fe oxidy a oxyhydroxidy so zanedbateľným obsahom Sb
a As (od 0,01 do 0,42 hm, %). Obsah Fe v týchto minerálnych fázach sa pohybuje v rozmedzí
hodnôt od 45,55 do 70,98 hm %. Menej častými, ale z hľadiska obsahu Sb a As
významnejšími minerálnymi fázami, ktoré vznikajú v dúbravských pôdach v dôsledku
oxidácie sulfidov sú Fe(Sb) (Fe>Sb) a Sb(Fe) (Sb>Fe) oxidy a oxyhydroxidy. Na základe
kvantitatívnej analýzy, ktorá spočívala v mechanickom počítaný jednotlivých kryštálov
môžeme konštatovať, že Sb(Fe) oxidy a oxyhydroxidy sú vo vzorkách ťažkej frakcie
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dúbravských pôd zastúpené vo väčšom množstve ako Fe(Sb) oxidy a oxyhydroxidy. V oboch
prípadoch ide o výrazne zonálne kryštály s alotriomorfným ohraničeným (Obr. 1b).
Pozorovali sme vzájomnú heterogenitu v chemickom zložený jednotlivých zón tvoriacich
kryštály sekundárnych Sb(Fe) a Fe(Sb) kyslíkatých fáz pričom platí, že svetlé fázy obsahujú
vyššie koncentrácie Sb a As a nižšie koncentrácie Fe. Kryštály sú často značne pórovité
a prestúpené množstvom trhlín a puklín. Obsah Sb v Fe(Sb) oxidoch/oxyhydroxidoch je
v rozmedzí hodnôt od 0,77 do 22,03 hm, %, obsah As je od 0,01 do 3,73 hm, % a obsah Fe je
od 31,46 do 56,57 hm, %.
Sb(Fe) oxidy/oxyhydroxidy na základe obsahu Fe a Ca rozdeľujeme do dvoch skupín.
Prvá skupina je reprezentovaná minerálnymi fázami s nižším obsahom Fe (od 0,02 do 4,93
hm, %) a vyšším obsahom Ca (od 1,19 do 9,45 hm, %) pričom platí, že obsah Ca vždy
prevyšuje obsah Fe v danej minerálnej fáze. Obsah Sb v tejto skupine Sb(Fe)
oxidov/oxihydroxidov je v rozmedzí hodnôt od 29,45 do 55,90 hm, % a obsah As je od 0,01
do 4,85 hm, %. V prípade Sb(Fe) oxidov/oxihydroxidov s vyšším obsahom Ca sme
pozorovali vzájomné zastupovanie sa prvkov (Sb+As) a Fe, ale aj Ca a Fe. Druhá skupina
Sb(Fe) oxidov/oxyhydroxidov je charakterizovaná nižším obsahom Ca (od 0,02 do 5,12 hm,
%) a vyšším obsahom Fe (od 0,08 do 26,15 hm, %) pričom platí, že obsah Fe je vždy vyšší
ako obsah Ca. V prípade týchto sekundárnych minerálnych fáz sme pozorovali takmer
dokonalé zastupovanie sa prvkov (Sb+As) a Fe.
V pôdach odobraných v okolí starých banských diel na opustenom Sb-ložisku Poproč
boli identifikované sekundárne produkty oxidácie sulfidov obdobného chemického zloženia
ako boli identifikované vo vzorkách z dúbravských pôd. Pyrit je najhojnejším primárnym
sulfidom

a

zriedkavo

dochádza

k zatláčaniu

pyritových

kryštálov

sekundárnymi

oxyhydroxidmi Fe v podobe oxidačných lemov. Obsah Sb v týchto lemoch je od 0,31 do 2,31
hm. %, obsah As je od 0,14 do 0,18 hm. % a obsah Fe v týchto minerálnych fázach je od
50,87 do 51,95 hm. %. Najrozšírenejším produktom oxidácie sulfidov vo vzorkách ťažkej
frakcie popročských pôd sú Sb(Fe) a Fe(Sb) oxidy a oxyhydroxidy. Fe kyslíkaté minerálne
fázy s nízkym až zanedbateľným obsahom sledovaných prvkov Sb a As (od 0,01 do 0,16 hm.
%) sa vo vzorkách ťažkej frakcie popročských pôd vyskytujú v menšom množstve. Obsah Fe
v týchto fázach je v rozmedzí hodnôt od 53,86 do 58, 93 hm. % a často vystupujú v podobe
zonálnych kryštálov pričom sme nepozorovali výrazne zmeny v chemickom zložení
jednotlivých zón.
V prípade (Sb(Fe) a Fe(Sb) oxidov a oxyhydroxidov predpokladáme vznik predovšetkým
v procese precipitácie z pôdnych roztokov in situ. Dokazuje to množstvo faktov ako je
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zonálnosť kryštálov (Obr. 1c), a ich nátekovitý charakter. Ďalej sme pozorovali veľké
množstvo zlepencových štruktúr kedy sekundárne Sb(Fe) minerálne fázy tmelia kremenné
kryštály (Obr. 1d), ale aj kryštály pyritu. Podobne ako v prípade obdobných minerálnych fáz
z odkalísk na lokalitách Dúbrava a Poproč [4] aj vo vzorkách z pôd sme pozorovali vzájomnú
heterogenitu v chemickom zložený jednotlivých zón. Obsah Sb v Fe(Sb) kyslíkatých
minerálnych fázach je v rozmedzí hodnôt od 5,47 do 23,93 hm. %, obsah As je od 0,44 do
3,23 hm. % a obsah Fe v týchto fázach je od 14,62 do 47,26 hm. %. V prípade Fe(Sb)
oxidov/oxyhydroxidov sme pozorovali takmer dokonalé zastupovanie sa prvkov (Sb+As)
a Fe. Obsah Sb v Sb(Fe) kyslíkatých minerálnych fázach je v rozmedzí hodnôt od 15,39 do
60,15 hm. %, obsah As je od 0,21 do 2,99 hm. % a obsah Fe v týchto fázach je od 0,01 do
22,29 hm. %. V prípade Sb(Fe) oxidov/oxyhydroxidov sme taktiež pozorovali zastupovanie
sa prvkov (Sb+As) a Fe.

Záver
Na základe uvedených výsledkov možno konštatovať, že pôdy nachádzajúce sa
v bezprostrednej blízkosti starých banských diel na opustených Sb ložiskách Dúbrava a
Poproč sú do veľkej miery kontaminované toxickými prvkami Sb (do 9,62 g/kg) a As (do
2,45 g/kg). Tieto kontaminanty v pôdach vystupujú predovšetkým vo forme sekundárnych
minerálnych fáz, ktoré vznikajú v dôsledku oxidácie primárnych sulfidických minerálov
(pyrit, arzenopyrit a antimonit).
Identifikovali sme veľké množstvo sekundárnych minerálnych fáz s variabilným
obsahom Sb, Fe (Sb˂Fe, Fe˂Sb) a As. V pôdach na lokalite Dúbrava sú dominantnou
formou sekundárnych produktov oxidácie sulfidov Fe oxidy a oxyhjydroxidy so
zanedbateľným obsahom Sb a As. Naopak na lokalite Poproč sú viac zastúpené Sb(Fe)
prípadne Fe(Sb) oxydy a oxyhydroxidy s vysokým obsahom Sb. As nevytvára samostatné
kyslíkaté fázy, ale predpokladáme, že As sa prednostne viaže do štruktúry Fe oxidov
/oxyhydroxidov čo bolo na daných lokalitách potvrdené aj na základe výsledkov sekvenčnej
analýzy stream sedimentov [1]. Sb sa naopak prejavuje nižšou afinitou k Fe
oxidom/oxihydroxidom a častejšie tvorí samostatné Sb(Fe) prípadne Fe(Sb) oxidy
a oxyhydroxidy v dôsledku precipitácie (kryštalizácie) z pôdnych roztokov in situ.
Pôdy v okolí opustených Sb ložísk Dúbrava a Poproč predstavujú spoločne s ďalšími
zdrojmi kontaminácie (odkaliská, haldy, výtoky zo štôlní...) nezanedbateľný environmentálny
problém. Podrobný mineralogický a geochemický výskum pôd ale aj iných zdrojov
znečistenia je neoddeliteľnou súčasťou komplexného riešenia problematiky starých banských
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záťaži.
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Úvod a formulácia cieľa
Významnou vlastnosťou hornín je ich teplotná rozťažnosť. Jej meranie je predmetom
záujmu niekoľkých vedných odborov ako mineralógie, geofyziky, stavebno-technického
inžinierstva a iných. Sledovanie predĺženia vzorky v závislosti od teploty poskytuje dôležité
informácie, využiteľné vo výskume, ako aj v praxi. Predmetom výskumu je travertín zo
Spišského Podhradia a Ludrovej. Travertín sa používa ako dekoračný a stavebný kameň,
pričom jeho použitie je najmä ako krytinový materiál, ktorý je v priebehu času vystavený
rôznym exogénnym faktorom, ktoré spôsobujú ich mechanické, chemické a biologické
zvetrávanie. Na porušovanie až celkový rozpad štruktúry v horninovom materiály majú svoj
podiel aj teplotné zmeny. Veľký význam majú najmä rýchle a výrazné zmeny v teplote. Táto
zmena má za následok zhoršenie fyzikálno-mechanických vlastností hornín, rozpad pôvodnej
štruktúry, vznik nových mikrotrhlín a dutín, otváranie existujúcich trhlín a puklín. Spomenuté
uvedené teplotno-mechanické procesy majú preto dohru na rozmeroch i objemovej zmene
horninového materiálu a vzniku trvalej (nevratnej) teplotnej deformácie [1].
Pri zohrievaní a ochladzovaní vznikajú v horninových materiáloch vratné dĺžkové
a objemové zmeny. Možno ich vyjadriť pomocou koeficientu lineárnej teplotnej rozťažnosti

α, ktorý vyjadruje reakciu horninového materiálu na zmeny teploty. Metodika zisťovania
koeficientu lineárnej teplotnej rozťažnosti je stanovená technickou normou [2], pričom
účelom výskumu je štandardizovať metodiku stanovenia uvedených termofyzikálnych
parametrov s použitím nových a inovatívnych postupov na určenie výsledkov pomocou
termodilatometra VLAP 03.

Ďalším cieľom bolo zisťovanie zmien v technologických parametroch hornín, ako
hodnotenie porušenosti hornín na základe šírenia ultrazvukových vĺn v horninách pomocou
ultrazvuku a hodnotenie odolnosť horninového materiálu proti mrazu. Konečným cieľom
bolo poukázať na to, aký môže mať vplyv zvyšovania teploty a znižovania teploty na tepelnú
rozťažnosť travertínu.

Materiál a metódy
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Na výskum sa použili vzorky travertínu, ktoré boli odobraté z travertínovej kopy
z lokality Spišského Podhradia 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 a paralelnom so smerom vrstevnatosti. Vzorky boli skúšané pri prirodzenej
vlhkosti.
Zisťovanie teplotnej rozťažnosti a teplotnej deformácie hornín nie je štandardnou
skúškou geologických laboratórií, z tohto dôvodu bol vyvinutý špeciálny prístroj –
termodilatometer VLAP 03 (Obr. 1).

Obr. 1: Termodilatometer VLAP 03
Teplotný rozsah termostatu je od -20 °C do +90 °C a presnosť termostatu je minimálne
± 0,5 °C. Pri termodilatometri sú merané súčasne 2 vzorky a 1 vzorka je pre kontrolu teploty
v jadre.
Na sledovanie správania vzoriek vplyvom zmien teploty a určenie teplotných
rozdielov sa zvolil letný cyklus, ktorý predstavuje rozmedzie teplôt v letnom období a vzorky
sa pritom ohrievajú. Ohrev prebiehal v teplotnom rozsahu od +20 °C do +60 °C. Po
dosiahnutí 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 0,1 °C/min. Ohrev sa robil pre vzorky v prirodzenom stave pred a po skúške
mrazuvzdornosti.
Pri vzorkách travertínu boli sledované teplotné zmeny vzniknuté teplotným
striedaním, kde sú charakterizované pomocou relatívnej dĺžkovej teplotnej rozťažnosti –
dilatanciou – ε, koeficientom dĺžkovej teplotnej rozťažnosti – α .
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Výsledky a diskusia
Pre jednotlivé vzorky travertínu sa použili nasledovné laboratórne práce, ako:
Rýchlosť šírenia ultrazvukových vĺn (v; m.s-1) vyjadruje homogenitu prostredia,

ktorým ultrazvukové vlny prechádzajú a nepriamo poskytuje informáciu o jeho pružných
vlastnostiach [3, 4]. Na meranie rýchlosti šírenia ultrazvukových vĺn bola použitá aparatúra
firmy Controls UPV E49. Skúška sa v laboratóriu vykonala podľa zaužívanej metodiky
pomocou impulzovej priechodnej metódy. Na jednu stranu vzorky sa prikladal budič a na
protiľahlú stranu snímač ultrazvukových impulzov. Pri známej vzdialenosti (dĺžka vzorky) sa
ultrazvukovým prístrojom zmeranom čase prechodu pružných vĺn zistila rýchlosť ich šírenia.
Sledoval sa rozdiel v rýchlosti šírenia UZV na vysušených referenčnej vzorke, na rovnakej
vzorke po skúške v termodilatometri, vzorke po skúške mrazuvzdornosti a po následných

ďalších cykloch v termodilatometri. Rýchlosť prechodu ultrazvukových vĺn je uvedená na
Obr. 2.
referenčná vzorka

po 1. meraní v termodilatometri

po skúške mrazuvzdornosti

po 2. meraní v termodilatometri

rýchlosť šírenia ultrazvukových vĺn (m.s-1)

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
travertín Spišské Podhradie

travertín Spišské Podhradie

kolmý

paralelný

travertín Ludrová kolmý

travertín Ludrová paralelný

Obr. 2: Priemerná rýchlosť šírenia ultrazvukových vĺn na vzorkách travertínu
Stanovenie odolnosti horninového materiálu proti mrazu zmrazovacou skúškou. Po

skúške v termodilatometri sa robila skúška mrazuvzdornosti. Pri skúške mrazuvzdornosti boli
vysušené vzorky postupne zalievané vodou a ponechali sa vo vodnom kúpeli na 48 hodín.
Bola stanovená nasiakavosť (nasiakavosť hmotnostná) ako hmotnostný prírastok vzoriek pri
postupnom zalievaní vodou a sýtení do ustálenej hmotnosti [5]. Stanovila sa nasiakavosť po
48-hodinach. (Tab. 1) Nasiakavosť nepriamo charakterizuje aj mrazuvzdornosť horniny. Po
nasýtení boli vzorky vložené do mrazničky vychladenej na teplotu do -20°C počas 4-roch
hodín. Potom sa vzorky vybrali a zaliali čistou vodou, ponechali sa 2 hodiny v miestnosti
s izbovou teplotou. Tento cyklus zmrazovania a rozmrazovania bol opakovaný 25 krát. Po
poslednom cykle sa vzorky vložili do sušičky s teplotou 105 °C na 24 hodín.
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Tab. 1: Priemerné fyzikálne vlastnosti vzoriek

Litologic
ký typ

Lokalita

Orientácia
na smer
vrstevnatosti

Objemová
hmotnosť
(g.cm-3)

kolmý
paralelný
travertín
kolmý
Ludrová
paralelný
*meranie nebolo uskutočnené
Spišské
Podhradie

2,3414
2,3149
2,4268
2,4341

Nasiakavos
ť po 48mich
hodinách
(%)
1,3344
1,9381
1,4120
1,8394

Nasiakavosť
po skúške
mrazuvzdorno
sti
(%)
0,4583
0,0515
0,1568
*

Relatívna dĺžková rozťažnosť a koeficient teplotnej dĺžkovej rozťažnosti.

Zo záznamu z termodilatometra bola zistená relatívna dĺžková teplotná rozťažnosť ε,
ktorá vyjadruje relatívnu dĺžkovú zmenu vzorky v uvažovanom teplotnom intervale. Je
definovaná rovnicou [A], pričom jednotkou veličiny je bezrozmerná veličina – hodnota
zlomku. Relatívna dĺžková rozťažnosť je znázornená ako funkcia počtu ohrievacích cyklov
ako je znázornené na Obr. 3 a 4, kde možno vidieť ako sa dilatancia zvyšuje so zvyšujúcou

ek
ús

teplotou, ako aj s počtom cyklov.
[A]

∆L – zmena dĺžky skúmanej vzorky (mm),
L0 – pôvodná dĺžka skúmanej vzorky (mm).
Na základe hodnoty ε bola stanovená teplotná dĺžková rozťažnosť hornín α (1.C-1)
podľa vzťahu [B]. Teplotná dĺžková rozťažnosť hornín je objemová odpoveď hornín na
zvyšujúcu sa teplotu, pričom je závislá na minerálnom zložení i textúre. Pri zvyšovaní
a znižovaní teploty vznikajú v materiáloch vratné dĺžkové a objemové zmeny. Pri zvýšení
teploty materiálu sa zväčšujú jeho rozmery vo všetkých troch smeroch. Pri poklese jeho
teploty sa rozmery vo všetkých troch smeroch zmenšia [6]. Súčiniteľ teplotnej dĺžkovej
rozťažnosti α (Tab. 2) teda vyjadruje závislosť medzi zmenou dĺžky materiálu a zmenou jeho
teploty podľa vzťahu:

∆L = α .L0 ∆T ⇒ α =

∆L
L0 .∆T

∆L je prírastok dĺžky (m), je to zmena dĺžky spôsobená teplotnou zmenou ∆T,
α– koeficient lineárnej teplotnej rozťažnosti (°C-1),

1222

[B]

L0-je počiatočná dĺžka vzorky (m),

∆T – zmena teploty (°C), je daná teplotným intervalom ∆T = T2-T1
Tab. 2 Hodnoty koeficientu lineárnej teplotnej rozťažnosti
koeficient teplotnej dĺžkovej
koeficient teplotnej
dĺžkovej rozťažnosti - 1 x rozťažnosti - 2 x meranie v
meranie v termodilatometri termodilatometri po skúške
mrazuvzdornosti
max
min
priemer
max
min
priemer
8,76E- 4,45E- 6,61E- 1,17E- 8,79E- 1,03E06
06
06
05
06
05
8,91E- 7,18E- 8,05E- 1,28E- 1,18E- 1,23E06
06
06
05
05
05
6,08E- 4,86E- 5,47E*
*
*
06
06
06
9,17E7,21E- 6,94E- 7,08E- 8,94E9,4E-06
06
09
09
09
06

Vzorka

travertín Spišské Podhradie paralelný
travertín Spišské Podhradie kolmý
travertín Ludrová - paralelný
travertín Ludrová - kolmý
*meranie nebolo uskutočnené

0.0004

0.0003

0.0002

dilatancia - ε

dilatancia - ε

0.0002
0.0001

0
Legenda:
1 cyklus

Legenda:
1 cyklus
2 cyklus
3 cyklus
4 cyklus
5 cyklus
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Obr. 3 Závislosť relatívnej teplotnej dĺžkovej rozťažnosti od teploty pre travertín paralelný zo
smerom vrstevnatosti zo Spišského Podhradia a) pre 1 cyklus b) pre 5 cyklov
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Obr. 4 Závislosť relatívnej teplotnej dĺžkovej rozťažnosti od teploty pre travertín paralelný zo
smerom vrstevnatosti zo Ludrovej a) pre 1 cyklus b) pre 5 cyklov
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Záver
Účelom laboratórnych testov bolo poskytnutie relevantných a reálnych informácii
(predpovede), ako pôsobia teplotné vplyvy na horninové prostredie, čo umožňuje zlepšenie
informácii o priestorovom rozložení teplotného poľa, ako aj degradačných procesoch
v horninovom masíve. Travertín, na ktorom sa zisťovali termofyzikálne vlastnosti hornín je
monominerálneho zloženia, ale na druhej strane je textúrne anizotrópny. Je charakteristický
svojou pórovitosťou, ktorá pravdepodobne ovplyvnila získané výsledky.
Na základe výsledkov použitých na meranie deformačných charakteristík možno
konštatovať, že uvedená nedeštruktívna ultrazvuková metóda potvrdila, že teplotné cykly
v termodilatometri, ako aj mráz pri skúške mrazuvzdornosti pôsobili deštrukčne, čo sa
prejavilo na hodnotách rýchlosti šírenia ultrazvukových vĺn.
Z nameraných výsledkov teplotných skúšok vyplýva, že najväčšie teplotné dĺžkové
zmeny (α) u travertínu zo Spišského Podhradia mali vzorky orientované kolmo na smer
vrstevnatosti, naproti tomu travertíny z Ludrovej mali vyšší koeficient teplotnej dĺžkovej
rozťažnosti s orientáciou paralelnou so smerom vrstevnatosti.
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Petrografická charakteristika ultrabázického telesa pri Sedliciach (východné Slovensko)
Matúš Koppa
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie
a petrológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; koppa@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Študovaná lokalita sa nachádza asi 250 m na S a SV od obce Sedlice v Prešovskom
kraji. Obec sa rozprestiera v doline prítokov potoka Sopotnica, na južnom okraji Šarišskej
vrchoviny, S od masívu Čierna Hora.
Ultrabázické teleso pri Sedliciach rozmerov 400-500 m na povrchu, tvorí menší
hrebeň Šarišskej vrchoviny označený v mape ako Dunitová Skalka [1, 2]. Je situované vo
východnej časti vnútrokarpatského paleogénu, vo flyšovom pásme [3] uprostred bazálnych
zlepencových a pieskovcových vrstiev žipovsko-radačovského pásma [4]. Jedná sa o teleso
klasifikované ako harzburgit neznámej stratigrafickej príslušnosti, ktoré na základe štúdia
vzťahu k paleogénnemu okoliu predstavuje prirodzený odkryv predterciérneho podložia
pravdepodobne triasového veku [5]. Taktiež jednotlivé horninové fácie telesa boli
klasifikované ako dunit, enstatický dunit alebo harzburgit-dunit [1, 2]. Dokonca je možné ho
považovať za teleso mladšie ako samotné litofácie flyšového pásma vnútrokarpatského
paleogénu, a teda postoligocénneho veku, a ťažko za spodnotriasové podľa [3]. Aj keď vek a
tektonická pozícia Sedlického telesa je nejasná, geograficky má blízko ku gemerickým
telesám podobného charakteru [2]. Cieľom tohto príspevku je základná petrografická
charakteristika horninových a minerálnych asociácií vo vybraných vzorkách študovaného
ultrabázického telesa.

Materiál a metódy
Výskum v teréne bol zameraný na odber vzoriek z odkryvov. Celkovo sa odobralo 19
vzoriek (SE-01 až SE-19) pričom SE-09 a SE-18 sú karbonátové horniny vystupujúce ako
žilky v hornine ultrabázického telesa Sedlíc. Vzorka SE-13 je deformovaný konglomerát
pravdepodobne rula. Z jednotlivých vzoriek boli zhotovené leštené výbrusy. Následne
mikrosondovým analyzátorom CAMECA SX-100 na ŠGÚDŠ boli bodovou chemickou
analýzou skúmané štyri výbrusy.

Výsledky a diskusia
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Na študovanej lokalite sa zaznamenali dva primárne horninové typy. Prvý typ
petrograficky zodpovedá dunitom, zloženým prevažne takmer iba zo zŕn mierne
serpentinizovaných olivínov (počiatočné štádium serpentinizácie), a minimálnym množstvom
ortopyroxénov (cca 2-3 %). Druhý horninový typ má vačšie percentuálne zastúpenie
ortopyroxénov (cca 10 -15 %) a obsahuje aj zrná monoklinických pyroxénov. Sú to zväčša
porfyrické výraslice častokrát 1 až 2 mm velké, viditeľné aj voľným okom. Percentuálne
zastúpenie klinopyroxénov sa javí byť do 5 % vo všetkých prípadoch, čo klasifikuje
horninový typ ako harzburgit. Horniny sú masívne, jemnozrnné ultrabazity zelenkastosivočiernej farby. Štruktúra zŕn vo výbrusoch dunitových hornín je typická pre peridotity
tohto typu - slučková. Vo výbrusoch harzburgitických hornín je mriežková. V súvislosti so
štúdiom telesa je pozoruhodné, prečo horniny s takým vysokým percentuálnym zastúpením
olivínu nepostihli vyššie štádiá serpentinizácie.
Olivín je najviacej zastúpeným minerálom horniny. Pôvodne tvoril 95 i viac percent
horniny [1]. Analýzou na mikrosonde možno poznamenať, že prevažná časť zloženia olivínov
je zastúpená obsahom forsteritovej zložky (cca 80 %). Vo výbruse je bezfarebný. Zelenkastá
farba hornín je prejavom vzniku serpentinizácie. V olivínoch sa tvorí systém pukliniek a
žiliek vyplnených serpentínovými minerálmi. Medzi nimi sa nachádzajú drobné jadrá olivínov

častokrát guľatého tvaru (cca 0,2 mm veľké). Jadrá sú prevažne alotriomorfne ohraničené a
zhášajú v polarizačnom mikroskope po priľahlých skupinkách naraz. To svedčí o premene
pôvodne väčších hipidiomorfne až idiomorfne ohraničených zŕn olivínov na serpentínové
minerály. Mikroskopiou sedlickej horniny možno pozorovať, ako prebieha serpentinizácia
v prvotných štádiách premeny, kedy sa zrná olivínu v puklinkách a žilkách premieňajú na
amorfné serpentínové minerály. Početné a nepravidelne sa križujúce žilky má hornina
miestami vyplnené karbonátovými minerálmi, na rozdiel od ostatných serpentinitov Spišskogemerského Rudohoria, kde sú žilky vyplnené chryzotilom alebo inými modofikáciami
serpentínu. Sedlická hornina nemobsahuje chryzotil, ktorý je konečným produktom vývoja
vláknitých modifikácií serpentínu [1].
Percentuálne zastúpenia jednotlivých zložiek Wo, En a Fs v klasifikačnom diagrame
pre Ca-Mg-Fe pyroxény (Quad) [6] zaraďujú ortopyroxény medzi enstatit a klinopyroxény
medzi diopsid a augit. Pyroxény s prevahou enstatitu sú skoro vždy zachované, takmer bez
prejavov výraznejšej serpeninizácie. Enstatit je vo výbruse takmer bezfarebný s ružovkastým
nádychom. Tvorí prevažne hypidiomorfne až idiomorfne ohraničené zrná, zväčša porfyrické
výrastlice bežne aj 2 mm veľké. Miestami je v smere štiepnych trhliniek bastitizovaný,
niekedy čiastočne premenený na chloritové minerály. Aj keď sú monoklinické pyroxény
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v sedlickom telese zriedkavé, v práci [1] sa uvádza, že sa lokálne môžu skoncentrovať vo
väčšej miere a potom treba o nich hovoriť ako o podstatných mineráloch. Jedná sa o zmes
diopsidu a augitu známej ako dialág. Vo výbruse je bezfarebný, miestami veľmi
slabo nahnedlý až nazelenalý.
Medzi najhlavnejšie akcesorické minerály patria minerály skupiny spinelov. Podľa [7]
ich možno klasifikovať ako spinel, chromit, chrómspinel a magnetit. Zvyčajne sú
nahromadené v žilkách pozdĺž serpentínových minerálov, vo forme minerálnych inklúzií,
alebo koncentricky rozptýlené po celom výbruse vo forme malých aj veľkých zŕn. Vo výbruse
je spinel častokrát načervenalý. Podobne načervenalý môže byť aj limonit, keďže sú v hornine
prítomné aj oxidy železa. Chromit tvorí idiomorfné alebo okrúhle mierne kataklázované zrná
[8]. Magnetit je najmladší zo spinelových minerálov, pretože ich zrná často rôzne širokej
obruby, alebo stmeľuje kataklastický chrómspinel v podobe žiliek [9]. Granát bol
identifikovaný mikrosondovou analýzou zatiaľ iba v jednom výbruse a podľa zloženia
opísaný ako andradit. Hornina obsahuje veľa opakných rudných minerálov, ako napr. awaruit
prítomný taktiež ako akcesorický minerál v horninách sedlického telesa opísaný niektorými
prácami [9, 10].

Záver
Z petrografického štúdia ultrabázického telesa pri Sedliciach vyplýva, že materskou
horninou telesa je peridotit. Na základe modálneho zloženia tento peridotit predstavujú dunity
a harzburgity v počiatočných štádiách serpentinizácie.
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Palaeoclimate Interpretetion at the Locality Veľká Čausa (Early Miocene, Western
Carpathians) Based on CLAMP Method
Jana Kučerová
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Geology and
Palaeontology, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia; kucerovaj@fns.uniba.sk

Introduction
Terrestrial palaeoclimates can be estimated from fossil macrofloras using the
observation of different physiognomic characteristics of leaves. Individual morphological data
(leaf size, shape and margin configuration), for each taxon, reflect climatic preferences and
can be used for palaeoclimatic reconstruction and ecological interpretation [1]. Different
predictive models demonstrate definite relationships both of the climatic variables and leaf
characters, but the precision of these relationships varies depending upon the statistical model
applied to the data [2]. Application of the Climate Leaf Analysis Multivariate Program
(CLAMP) [3] to the fossil flora assumes that if climate parameters can explain physiognomic
variation, then variation can be used to predict climatic parameters. The attributes used in
CLAMP are the scores of the 31 different leaf characters states taken from more than 20
species of woody dicots in each vegetation site. Multivariate data set should describe leaf
physiognomy more accurately; and thus reveal more precise relationship between
physiognomy of woody dicot flowering plants and climate [4].

Material and Methods
Palaeontological locality Veľká Čausa is situated in the Handlová-Nováky brown-coal
basin (Upper Nitra depression) about 3 km north of Veľká Čausa in an outcrop exposed by
a stream flowing through the village of Malá Čausa. Studied palaeobotanical material, stored
in the Hornonitrianske múzeum in Prievidza, is fosilized in light-gray clays of Eggenburgian
age proved by occurence of molluscs, foraminifers and ostracods [5]. The sediments were laid
down in a sea gulf formed during an Eggenburgian transgression. Plant imprints belong to
plants which grew near the sea shore and on the slopes of adjacent mountains.
Only dicots were chosen from all fossil leaves occured in the studied collection. They
were sorted into morpho-species and were examined for the presence or absence of each of
the 31 morphological characters used after CLAMP categorization [3].

Results

1229

A total of 246 fossil samples were studied. Vegetation used in the dataset for this study
indicate subtropical climate. The predicted climate parameters for the locality Veľká Čausa
are:
cc)

Man Anual Tmperature (MAT):19,59 °C

dd)

Warm Month Mean Temperature (WMMT): 26,44 °C

ee)

Cold Month Mean Temperature (CMMT): 13,07 °C

ff)

Length of the Growing Seazon (GROWSEAS): 9,50 months

gg)

Mean Growing Season Precipitation (MGSP): 215,60 mm

hh)

Mean Monthly Growing Season Precipitation (MMGSP): 24,34 mm

ii)

Precipitation During the Three Wettest Months (3WET): 98,11 mm

jj)

Precipitation During the Three Driest Months (3DRY): 46,32 mm

kk)

Specific Humidity (SH): 11,19 g/kg

ll)

Relative Humidity (RH): 76,11 %

mm)

Enthalpy (ENTHAL): 32,21 kJ/kg

Conclusion
The results presented here show the palaeoclimatological picture of the locality Veľká

Čausa. The leaf morphology is strongly correlated with temperature and precipitation. With
help of these parameters we are able to reconstruct the palaeoenvironment and it can be used
for the further interpretation and palaeoclimate reconstruction.
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Petrologicko-geochemická klasifikácia mladopaleozoických pieskovcov severného
gemerika
Dušan Laurinc
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie
a petrológie, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovensko; laurinc@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Minerálne zloženie pieskovcov a obsah základnej hmoty je dôležitý interpretačný údaj
potrebný na presnú klasifikáciu pieskovcov [1], ako aj na určenie zdrojovej oblasti
pieskovcov [2]. Na základe detritickej zložky pieskovcov možno interpretovať ich
provenienciu pri slabých, alebo žiadnych vzťahoch zo svojou zdrojovou oblasťou. Pomery
jednotlivých detritických módov nám pomáhajú objasniť paleotektonickú pozíciu zdrojovej
oblasti [2] a tým aj možnosť pochopenia transportu detritických klastov do sedimentačného
bazéna. Celohorninová chemická analýza pieskovcov taktiež napomáha pri klasifikácii, ako aj
pri stanovení tektonickej pozícií zdrojovej oblasti a objasnení typu protolitu.
Analyzované boli 4 súvrstvia severného gemerika dobšinskej skupiny (hámorské,
rudnianske,

zlatnícke

a hrádocké)

a3

súvrstvia

gemerika

krompašskej

skupiny

(petrovohorské, knolské a novoveské).
Cieľom

tejto

mladopaleozoických

práce
pieskovcov

je

stanovenie
severného

zdrojovej

oblasti

gemerika na základe

a typu
ich

protolitu

minerálneho

a chemického zloženia.

Materiál a metódy
Odber vzoriek v teréne prebiehal v zmysle prác autorov [3, 4]. Odobrané boli malé
množstva vzoriek na zhotovenie leštených výbrusov. Bodovým intergrátorom Eltinor bolo na
každom zhotovenom výbruse počítaných 510 zŕn. Z toho matrix, klasty kremeňa
(monokryštalický, polykryštalický), živcov (draselný, plagioklas), litických úlomkov
(metasedimentárné, magmatické) a akcesórie (zirkón, turmalín, rutil, apatit a i.). Na základe
modálneho zloženia boli pieskovce klasifikované [1], stanovené ich petrofaciálne parametre
a definovaná tektonická pozícia zdrojovej oblasti [2].
Vzorky na celohorninovú chemickú analýzu boli po odobraní v teréne očistené od
sekundárnych znečistení, pulverizované, navážené (10g) a zaslané do laboratórií ACME –
Analytical Laboratories, Hasting St. Vancouver v Kanade. Analytickou metódou Coupled
Plasma Emission Spectometry (ICP – ES) boli analyzované hlavne oxidy a minoritná časť
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stopových prvkov. Majoritná časť stopových prvkov a prvky REE boli analyzované metódou
Inducted Plasma Emission Spectometry – Mass Spectrometry analysses (ICV – MS).

Výsledky a diskusia
Na základe minerálneho zloženia a obsahu základnej hmoty definujeme prevažnú časť
pieskovcov dobšinskej skupiny ako litické droby. Iba štyri vzorky pieskovcov rudnianskeho
súvrstvia svojim zložením zodpovedajú arkózovému arenitu, sublitarenitu až litickým
arenitom (Obr. 1, 2). Pieskovce krompašskej skupiny generálne definujeme taktiež ako litické
droby. Výnimku tvorí vzorka odobraná z tenkého pasu arkóz v petrovohorskom súvrství. Tak
ako

v dobšinskej

skupine,

tak

aj

v krompašskej

je

pozorovaný

zvýšený obsah

monokryštalického kremeňa (Qm) v porovnaní ku polykryštalickému kremeňu (Qp). Z tohto
hľadiska je zaujímavý trend v hrádockom súvrství, kde je tento pomer opačný, a naopak
obsah Qp niekoľkonásobné prevyšuje obsah Qm. U mladopaleozoických pieskovcoch
dobšinskej skupiny je dobre vidieť prevahu draselných živcov, menovite v rudnianskom a
v hrádockom súvrství. V zlatníckom a hámorskom súvrství, ako aj v súvrstviach krompašskej
skupiny všeobecne prevládajú plagioklasy nad draselnými živcami. Pomer magmatických
a vulkanických úlomkov (Lvm) k úlomkom sedimentárnych a metasedimentárnych hornín
(Lsm) sa v dobšinskej a krompašskej skupine líši. V dobšinskej skupine, až na výnimku
rudnianskeho súvrstvia jasne prevládajú Lsm voči Lvm. Tento fakt vyplýva z vysokého
obsahu klastickej sľudy ktorá sa prirátava k Lsm. V krompašskej skupine je pomer Lvm/Lsm
pestrejší čo vyplýva z obohatenia pieskovcov o Lvm. Matrix je tvorená drobnými agregátmi
kremeňa a svetlej šupinkovitej sľudy ako výsledok metamorfnej rekryštalyzácie aleuritpelitovej zložky. Matrix takejto genézy označujeme ako pseudomatrix [5]. Asociácia
metamorfných minerálov tvorená muskovitom + albitom + chloritom + kalcitom s kremeňom
dokladá nízky stupeň metamorfózy, v teplotných podmienkach spodnej časti fácie zelených
bridlíc. Vo všetkých analyzovaných súvrstviach bola pozorovaná prítomnosť akcesórii,
prevažne zirkónu, turmalínu, rutilu a menej apatitu.
Priemerné petrofaciálne parametre QFL a QmFLt v zmysle [2] sú nasledovné:
hámorské s. Q68-F3-L29 a Qm42,7-F3-Lt54,3, rudnianske s. Q59,5-F11,4-L29,1 a Qm44F10,4-Lt45,4, zlatnícke s. Q69-F0,4-L30,6 a Qm54,2-F0,5-Lt53,3, hrádocké s. Q65,5-F13,5L21 a Qm11,5-F13,5-Lt75, petrovohorské s. Q58,7-F7,3-L34 a Qm41-F7,5-Lt51,5, knolské s.
Q66,2-F5,5-L28,3 a Qm61,3-F5,3-Lt33,4, novoveské s. Q76,5-F3-L20,5 a Qm60-F3-Lt37.
Vysoký obsah litických úlomkov a polykryštalického kremeňa v pomere ku obsahu živcov
definuje recyklovaný orogén ako zdrojovú oblasť pre mladopaleozoické pieskovce severného
1233

gemerika. Arenity petrovohorského a rudnianskeho súvrstvia (QmFLt) indikujú vplyv
proveniencie zo zrezaného magmatického oblúka. Vysoký pomer Qp/Qm (3,3 až 17,5)
a vysoký obsah živcov u hrádockých pieskovcoch spôsobuje že vzorky majú široký rozptyl,
od oblasti recyklovaného orogénu, až po čiastočne zrezaný až nezrezaný magmaticky oblúk.
rudnianské s.

Q

petrovohorské s.
1

2

3

4

5

F

L

Obr. 1: Klasifikácia arenitov mladopaleozoických pieskovcov gemerika: 1. kremenný arenit, 2. subarkóza, 3.
sublitarenit, 4. arkózový arenit, 5. litický arenit (podľa Pettijohna, Pottera  Sievera, 1972).

petrovohorské s.

Q
1

knolské s.
novoveské s.
hámorské s.
rudnianske s.
zlatnícke s.
hrádocké s.

2

3

F

L

Obr. 2: Klasifikácia drôb mladopaleozoických pieskovcov gemerika: 1. kremenná droba, 2.
arkózová alebo živcová droba, 3. litická droba (podľa Pettijohna, Pottera  Sievera, 1972).
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Na základe pomerov oxidov log (SiO2/Al2O3) - log (Fe2O3/ K2O) [6] sú definované
mladopaleozoické pieskovce severného gemerika prevažne ako droby, menej ako litické
arenity a arkózy. Najväčší rozptyl ukazujú pieskovce hrádockého a rudnianskeho súvrstvia.
Pieskovce rudnianskeho súvrstvia pre svoj vysoký obsah Fe sa padajú do poľa arkóz až Fe
pieskovcov [Obr. 3].
petrovohorské s.

1

knolské s.

0,8

novoveské s.

Fe-bridlica

Fe-pieskovec

hámorské s.

log(Fe2O3/K2O)

0,6

rudnianské s.
hrádocké s.

0,4

bridlica

droba

litický arenit

0,2

litický
subarenit

0
arkóza

subarkóza

-0,2
-0,4
-0,6
0,2

0,4

0,6

0,8
1
log(SiO2/Al2O3)

1,2

1,4

1,6

Obr. 3: Klasifikácia mladopaleozoických pieskovcov gemerika na základe chemického
zloženia
(podľa Herron, 1988)
Zloženie mladopaleozoických pieskovcov severného gemerika bolo výrazne
ovplyvnené intenzívnym chemickým zvetrávaním jednak v zdrojovej oblasti a taktiež počas
transportu. Hodnoty chemického indexu alterácie CIA (CIA=100 x [Al2O3/( Al2O3+ CaO*+
Na2O + K2O)]) [7] sa pohybujú zväčša nad 75, čo značí o veľmi vysokom stupni chemického
zvetrávania. Iba štyri pieskovce rudnianskeho a po jednom pieskovci z petrovohorského,
hrádockého a novoveského súvrstvia zodpovedajú strednému stupňu chemického zvetrávania.
Arkóza petrovohorského súvrstvia je svojim zložením podobná magmatickým a vulkanickým
horninám a prešla len slabým chemickým zvetrávaním.
Plagioklasový index alterácie PIA (PIA=100 x [( Al2O3 - K2O)/( 100 x [( Al2O3
Al2O3+ CaO*+ Na2O - K2O)]) [8] mladopaleozoických pieskovcov gemerika vysokými
hodnotami poukazuje na intenzívnu premenu živcov, čim úplne korešponduje s hodnotami
CIA.
Na základe pomerov vybraných oxidov a stopových prvkov bola zdrojovou oblasťou
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pre mladopaleozoické pieskovce severného gemerika vrchná kontinentálna kôra [9, 10, 11,
12] (Obr. 4).
Pri určovaní geotektonickej pozície sedimentačných bazénov sú indikujúce pomery
hlavných

oxidov

Fe2O3+MgO,

TiO2,

K2O/Na2O,

Al2O3/SiO2,

Al2O3/(CaO+Na2O)

a stopových prvkov La/Y, Sc/Cr, Th/Yb, Ta/Yb, Ti/Zr , La/Sc a iných. Tektonická pozícia
mladopaleozoických pieskovcov severného gemerika bola spojená s kontinentálnymi
ostrovnými oblúkmi a s aktívnymi až pasívnymi kontinentálnymi okrajmi [13,14,15].
Zodpovedá to extenznému režimu generovanom v predpolí varískej kolíznej sutúry. Indikuje
to riftový typ sedimentačného bazénu, vytvoreného na kontinentálnej kôre bezprostredne po
vzniku varískej kolíznej sutúry.

petrovhorské s.
15

knolské s.
novoveské s.

tholeitický zdroj

hámorské s.
rudnianske s.

spodná kontinentálna kôra

zlatnícke s.
hrádocké s.

andezitický zdroj

La/Th (ppm)

10

felzicko - bázický zmiešaný zdroj

felzický zdroj

5

vrchná kontinantálna kôra

zrelé sedimenty
0
0

5

10

15

Hf (ppm)

Obr. 4: Diagram La/Th – Hf, podľa Floyda a Leveridga (1987).

Záver
Mladopaleozoické pieskovce severného gemerika sú na základe minerálneho
a chemického zloženia klasifikované hlavne ako litické droby, menej litické arenity a arkózy.
Petrofaciálne parametre definujú zdrojovú oblasť mladopaleozoických pieskovcov ako
recyklovaný orogén. V zdrojovej oblasti a počas transportu prebiehalo výrazné chemické
zvetrávanie s intenzívnou premenou živcov, čo dokladujú vysoké hodnoty indexov CIA
a PIA.

Protolitom

mladopaleozoických

pieskovcoch
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bola

hornina

acídneho

až

intermediárneho zloženia vrchnej kontinentálnej kôry. Tektonická pozícia sedimentačného
bazéna je spájaná s aktívnymi až pasívnymi kontinentálnymi okrajmi.
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Vplyv priestorovej distribúcie zrážok na hydrologické modelovanie
Andrej Machlica
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra hydrogeológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; machlica@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Cieľom práce je posúdiť vplyv priestorovej distribúcie zrážok na hydrologické
modelovanie s použitím českého modelu vodnej bilancie BILAN. Model BILAN je
sústredený fyzikálny model (lumped) model vodnej bilancie a ako jeden z veľkého množstva
lumped modelov využíva pre svoj chod hodnoty priemerných vstupov na povodie. Pri
takomto modelovaní však často dochádza k chybám už pri samotnom začiatku modelovania
z dôvodu zjednodušeného prístupu k spracovaniu vstupných dát. Rozhodujúcu úlohu pri
modelovaní zohráva kvalita vstupných dát. Táto analýza použitia rôznych metód distribúcie
zrážok v povodí má za cieľ poukázať na nebezpečenstvo chybnej interpretácie modelovaných
výstupov v dôsledku použitia nesprávnych vstupov. Možnosť odlišnej interpretácie výstupov
je preukázaná prostredníctvom výstupu modelovanej vybranej zložky vodnej bilancie –
základným odtokom. Základný odtok bol vybraný z dôvodu prepojenia na ďalšie zložky
vodnej bilancie a je taktiež konečným členom podzemnej časti vodného cyklu.

Vymedzenie územia.
Modelované územie leží v Hornonitrianskej kotline, je zo západu vymedzené
Strážskymi vrchmi, zo severu južnými svahmi Veľkej Fatry a z východu Kremnickými
vrchmi. Územie patrí do mierne teplej, vlhkej klimatickej oblasti s priemernou ročnou
teplotou vzduchu od 7-8 °C a priemerným ročným úhrnom zrážok 800 až 900 mm [1].
Skúmané územie po záverečný profil v Nedožeroch nemá rovnakú litologickú stavbu. Je
tvorené menšími podpovodiami rieky Nitra, pričom najväčší význam majú povodia tokov
Chvojnica a Tužiná. Pramenná oblasť Tužinej leží v úzkom páse mezozoických vápencovodolomitickými hornín, ktoré smerom do stredu územia nahrádzajú granitoidné horniny
a migmatity [2]. Povodie Chvojnice je tvorené prevažne premenenými horninami,
predovšetkým migmatitmi, pričom malá časť územia zasahuje aj do vyššie spomínaného pásu
mezozoických hornín (Obr. 1). Severovýchodná časť tohto územia je tvorená prevažne
mezozoickými

vrstevnatými

slienitými

vápencami
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a guttensteinskými

vápencami

a wettersteinskými dolomitmi. Vstup do Hornonitrianskej kotliny je tvorený prevažne
kvartérnymi náplavovými kužeľmi (piesčitými a štrkovými naplaveninami) [3].

Obr. 1: Geologická stavba skúmaného povodia s vyobrazením digitálneho modelu terénu

Materiál a metódy
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. Časový krok je jeden deň. 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 šiestich modelových parametrov (využitím optimalizačného algoritmu) sa
využíva porovnanie simulovaných a pozorovaných denných radov odtokov v záverečnom
profile povodia. Model simuluje časové rady potenciálnej a aktuálnej evapotranspirácie,
infiltráciu do pôdy, dopĺňanie zvodnenej vrstvy vodou z pôdy a zmenu objemu vody
akumulovanej v snehovej pokrývke, v pôde a v zvodnenej vrstve. Všetky tieto premenné sú
použité pre povodie ako celok (sústredený fyzikálny model – „lumped“ model). Povrchový
a hypodermický odtok sú v modeli počítané ako jedna časť jednotkového hydrogramu
a základný odtok ako časť druhá [4].
Pred spustením modelovania bolo potrebné vybrať vhodné údaje do modelu. Bolo
vybraných niekoľko variantov použitia vstupných dát, ktoré sa líšili predovšetkým v počte
zrážkomerných staníc. Bolo vytvorených 5 variantov A, B, C, D a E, z ktorých bolo
vytvorených niekoľko možných modelových riešení. Z takto vzniknutých súborov dát, bola
následne spravená analýza vplyvu distribúcie zrážok, pričom je v tejto analýze zahrnutý aj
faktor rôzneho počtu staníc. V prvom variante a predpokladám, že na tvorenie odtoku
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v povodí má vplyv 6 zrážkomerných staníc: Nitrianske Pravno, Chvojnica, Valaská Belá –
Gápeľ, Slovenské Pravno, Vrícko a Prievidza. Pri variante B boli použité len 4 stanice a to:
Nitrianske Pravno, Chvojnica, Vrícko a Prievidza. Pri variante C bolo použité minimum
staníc - Nitrianske Pravno a Chvojnica. Pri variantoch D a E boli použité rovnaké vstupy ako
pri modelovaní so zrážkovo odtokovým modelom FRIER [5], pričom pri týchto variantoch
boli vytvorené aj tzv. simulované stanice s dopočítanými zrážkami pre modelované povodie
[6]. Variant D sa od variantu E líši v odlišnom spôsobe spracovania teploty, pokým vo
variante D boli interpolačnými metódami dopočítané teplota aj vlhkosť, vo variante E boli
teplota aj relatívna vlhkosť spracované podobne ako pri variantoch A, B a C.
Zrážkové úhrny zo staníc pre konkrétne varianty boli spracované štyrmi rôznymi
metódami a to – aritmetický priemer, kriging, rozdelenie podľa nadmorskej výšky a metóda
najbližšieho suseda.

Ďalším vstupným parametrom je teplota, ktorá takisto výrazným spôsobom vplýva na
celkovú bilanciu povodia. Teplota pre varianty A, B, C a E sa stanovila na základe priemernej
nadmorskej výšky modelovanej časti povodia. Táto priemerná nadmorská výška bola
určovaná v programe ArcView 3.2 pomocou príslušných nástrojov a bola odvodzovaná z
digitálneho modelu terénu (DEM) skúmaného povodia. Takto zistená teplota bola
prepočítavaná na základe nadmorskej výšky podľa teplotného gradientu. Relatívna vlhkosť
vzduchu ostala pre uvedené varianty nezmenená.
Metóda použitia aritmetického priemeru (arit) spočíva vo vypočítaní aritmetického

priemeru hodnôt denných úhrnov zrážok z jednotlivých zrážkomerných staníc. Metóda
najbližšieho suseda (near) je podobná s metódou Thiessenových polygónov. Bol zvolený

okruh – vzdialenosť, do akej je akceptovaná hodnota úhrnu zrážok pre konkrétnu stanicu.
Metóda rozdelenia podľa nadmorskej výšky (lapse) spočíva v použití zrážkových údajov

podľa nadmorskej výšky konkrétnej stanice. Metóda kriging (krig) je interpolačná metóda
ktorá je založená na interpolovaní hodnôt v priestore.
Posledné tri metódy sú metódami priestorového rozšírenia hodnôt v danom priestore v tomto prípade v skúmanom povodí. Uvedené metódy sú bežne integrované v GIS
programoch typu arcGIS 9.

Celkové zhodnotenie metód
Analýza rôzneho vplyvu distribúcie zrážok v povodí bola aplikovaná na vybranú
zložku vodnej bilancie - v tomto prípade na základný odtok (BF). Z pohľadu priemerných
hodnôt BF pri použití rôznych metód na úpravu zrážok je vidieť rozdiel v hodnotách pre
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jednotlivé metódy (Obr. 2). Celkovo najnižšie priemerné hodnoty BF dáva metóda
aritmetického priemeru. Takto stanovené hodnoty BF sú približne o 12% nižšie ako celkový
priemer. Druhé najnižšie v poradí dáva metóda near. Ktoré sú cca o 6% nižšie ako je priemer.
Hodnoty získané metódou lapse, sú približne rovnaké ako celkový priemer a tvoria 102%
celkového priemeru. Najvyššie hodnoty BF vyšli pri použití metódy kriging. Tieto hodnoty sú
až o 15% vyššie ako celkový priemer. Z pohľadu celkového priemerného BF, tvoria
priemerné hodnoty BF zo všetkých metód približne 87% celkového skutočného odtoku.
Z analýzy všetkých metód vyplýva, že metóda kriging dáva najvyššie hodnoty BF, čo
súvisí so skutočnosťou, že pri tejto metóde je priveľa zrážok na povodie. Z tohto dôvodu
dochádza k nadhodnoteniu zrážok voči skutočným spadnutým a infiltrovaným zrážkam, čím
dochádza aj k nadlepšovaniu prietokov v povrchovom toku. Toto sa prejavuje vyššími
simulovanými hodnotami celkového odtoku a keďže v modeli BILAN je základný BF odtok
naviazaný na celkový simulovaný odtok, dostávame s použitím tejto metódy aj najvyššie
hodnoty BF. Naopak najnižšie hodnoty BF vyšli s použitím metódy aritmetického priemeru.
Kombinácia použitia metódy aritmetického priemeru a najnižšieho počtu staníc vo variante C
dáva najnižšie hodnoty BF. Z pohľadu porovnania vplyvu počtu staníc a použitej metódy sa
javili metódy lapse a near ako modelové situácie

pri ktorých počet staníc nezohráva

výraznejšiu úlohu.
Priemerný ročný základný odtok
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Obr. 2: Priebeh priemerného ročného základného odtoku s použitím rôznych metód distribúcie zrážok

Pri celkovom mesačnom zhodnotení všetkých použitých metód a variantov
vychádzajú nasledovné závery (Obr. 3). Metódou kriging, podobne ako pri ročných
hodnotách boli preukázané jednoznačne najvyššie hodnoty BF vo všetkých mesiacoch roka.
Naopak metódou aritmetického priemeru boli zistené najnižšie hodnoty BF počas celého roka.
BF z metódy lapse má veľmi podobný priebeh priemerným hodnotám. Podobné BF ako
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priemer vychádzajú aj pri metóde near, aj keď od mája do novembra je BF v tomto prípade
približne o 8 až 15% nižšie ako priemer. Pri všetkých metódach mali varianty A a B podobný
priebeh. Variant C dával pri metóde arit a kriging výrazne vyššie hodnoty BF. Z celkového
pohľadu je možné skonštatovať že priemerné hodnoty BF sa v januári a februári pohybujú na
úrovni 25 až 30 mm za mesiac. V jarných mesiacoch marec a apríl je BF v rozmedzí od 37 do
45 mm za mesiac. Od mája do septembra je rozdiel hodnôt BF medzi najvyššou a najnižšou
v danom mesiaci približne 10 mm. Od novembra do decembra je tento rozdiel cca 5 až 8 mm
pre daný mesiac. Ak by sme však zanedbali najvyššie a najnižšie hodnoty BF ktoré vyšli
zostávajú nám hodnoty stanovené s použitím metód near a lapse. Rozsah hodnôt z týchto
modelových riešení by mohol reprezentovať skutočné hodnoty BF pri zohľadnení ďalších
faktorov.
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Obr. 3: Priebeh hodnôt mesačného základného odtoku s použitím rôznych metód distribúcie zrážok

Záver
Po vykonaní uvedenej analýzy je možné vysloviť všeobecný záver, že pri modelovaní
s „lumped“ modelom BILAN je dôležité zvoliť si vhodnú metódu na spracovanie zrážok.
Voľbou nesprávnej metódy by mohlo prísť k nadhodnoteniu alebo podhodnoteniu
modelovanej zložky vodnej bilancie. Pri tejto analýze bola preukázaná možnosť chybnej
interpretácie prostredníctvom vybranej zložky hydrologického cyklu – základného odtoku. Zo
skúmaných metód pri zohľadnení viacerých možných vplyvom vrátane vplyvu počtu staníc
vyšla ako najvhodnejšia metóda prípravy zrážkových dát pre lumped model, metóda
najbližšieho suseda.
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Introduction and aims of work
In general, eclogites and eclogites facies rocks are interpreted as oceanic and/or
continental crustal material buried to mantle depths. These rocks provide important
information on the early stage of orogenic processes. Some cases allow us to determine
according to the textures and microfabrics establish the eclogitic and post-eclogitic
deformation history from burial by subduction to subsequent exhumation.
The reviews of exhumation mechanism of high-pressure (HP) rocks from Alps have
been proposed by several authors [1, 2, 3, 4, 5].
The purpose of this contribution is petrography and P-T estimates of the burial stage of
eclogites from the Polinik structural complex in Kreuzeck massif, Eastern Alps in Austria.
Abbreviations of minerals are: andradite (Adr), almandine (Alm), amphibole (Am),
anortithe (An), clinopyroxene (Cpx), enstatite (En), ferrosilite (Fs), grossulare (Grs), garnet
(Grt), hornblenda (Hbl), jadeite (Jd), kyanite (Ky), phengite (Phg), plagioclase (Pl), pargasite
(Prg), pyrope (Prp), quartz (Qtz), rutile (Rt), spessartine (Sps), staurolite (St), titanite (Ttn),
zoisite (Zo), wollastonite (Wo) [6].

Geological settings
The internal zones of the Eastern Alps are subdivided into two mega-units: (1)
Austroalpine nappe complex, and (2) the Penninic nappe complex. AA complexes represent
an orogenic wedge [7] of continental crust that formed during the Early Cretaceus collision [8,
9] following the closure of the Meliata-Halstatt ocean in the Late Jurassic. This event caused
an extreme shortening of AA unit and adjacent structural complexes metamorphosed in
eclogite to greenshist facies cropping out in the Kreuzeck Massif. The Polinic structural
complex is located in the Kreuzeck massif S of the Tauern Window as a part of Austro-Alpine
(AA) basement structural complexes. According to mapping work [10, 11, 12] there are at
least 5 stacked AA structural complexes in the Kreuzeck Massif. They are (from north and
tectonic bottom):
nn) the Ragga structural complex
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oo) the Polinik structural complex
pp) the Strieden structural complex
qq) the Hochkreuz structural complex
rr) the Steinfeld structural complex
The Polinik structural complex is restricted along main mylonite zone (MMZ) and
around the Polinik Mt. peak [13]. The Polinik complex shows the strongest Alpine overprint
[5]. This complex consist of Ky-St-Grt gneisses, eclogitic high-Na amphibolites and Barbearing amphibolites, granitic feldspar-gneisses to micashists, leucocrate granitic gneisses [5].
Recently has been found tourmaline bearing eclogite in this region [14].

Methodology
Microscope study has been referred to observation of microstructure of methamorphic
minerals in eclogite and for selection of proper mineral pairs for geothemobarometry.
Chemical composition of minerals and BSE images has been obtained by using
a CAMECA SX-100 electron–microprobe at Geological Institute of Dionýz Štúr in
Bratislava.
P-T estimation was evaluated by conventional geothemobarometry using several
calibrations [15, 16].

Petrography
Eclogites are composed of garnet, omhacite, zoisite, amphibole and ±rutile, titanite
(Fig. 1). Idioblastic to xenoblastic garnets contains inclusion of Zo, Am and Qtz and Cpx1.
Clinopyroxene is preserved as an inclusion in garnets (Cpx1) and in matrix (Cpx2), as well.
Cpx2 in matrix is partially replaced by Cpx3+Pl symplectite or Cpx3+Am3+Pl symplectite.
Amphibole occurs as inclusions associated with Zo and quartz within garnets cores (Am1), in
kelyphitic rims (Am2) around garnet, in symplectite (Am3) with plagioclase and
clinopyroxene (Cpx2) and as a porhyroblast in matrix (Am4). Plagioclase occurs around
zoisite and garnet and mainly as a intergrowths in symplectites with Cpx3 and Am3. Zoisite is
preserved as inclusions in garnet, and as a porhyroblast in the matrix.
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Fig. 1: Microtextures of eclogite. a, b) Grt with inclusions and Cpx2 (Omp), c, d) Grt, Cpx2(Omp), Am2 around
garnet and in matrix (Am4), Zo in matrix, Symplectites after Cpx2 (Omp), Rt and Ttn.

Mineral chemistry
Porphyroblast of garnets (Alm44-50Prp12-24Grs30-38Sps0,5-3,3) show prograde garnet
growth (Fig. 2, 3a). The range of Fe2+/(Fe2++Mg) is decreasing from core to rim (0,84-0,66)
and Mg/(Mg+Fe2+) is increasing (0,16-0,34) (Fig. 2a). One inclusion of garnet was found in
an amphibole inclusion in the porhyroblast of garnet. Chemical composition of this unique
inclusion of garnet is Grs47Alm39Prp7Sps5 Adr2 (Fig. 2b). Amphibole inclusion shows
zonation from core to rim (Mg-Hbl to Al-Fe-Prg). Clinopyroxene occurs as an inclusions
(Cpx1-En39-42Fs10-12Wo47-49 in garnet and in matrix (Cpx2-En40-42Fs8-10Wo48-49) with jadeite
content of 20-24 mol %. Decompression breakdown of matrix Cpx1 produces symplectitic
Na-poor Cpx3 (Jd<10%) +Pl, some with intergrowth of amphibole (Fig.2a,b). According to
classification of amphiboles [15], amphibole inclusion (Am1) is Mg- Hbl to Alumino-ferro
pargasite. Chemical composition of amphibole (Am2) around garnet is pargasitic. Matrix
amphibole and in symplectites is of Mg-Hbl composition. Plagioclase occurs around zoisite
where An content is 24 mol %, and in symplectites with Cpx3 and Am3 where An content is in
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range 19-26 mol %. Inclusions of zoisite are Fe poorer then matrix porphyroblasts.

Fig. 2: BSE images of eclogitic metabasite. a)Garnet with inclusions of Cpx, Zo, and Am. b) Grt inclusion in
Am inclusion in garnet. c) Partial decomposition of matrix omphacite to Cpx3-Am3-Pl symplectites. d) Matrix
omphacite, zoisite, amphibole around garnet and Cpx3-Pl symplectites.

P-T estimates of the burial stage
The high-pressure mineral assemblage is represented by GrtMg-zone, CpxJd24, Zo, Rt,
Qtz. Into calculation of the burial stage of metamorphism was taking into account garnet with
maximum of Prp content (up to 24 mol. %) and clinopyroxene with maximum Jd content (up
to 24 mol. %). Due to absence of plagioclase and phengite, we can calculate minimum
pressure condition, where the intersection between Grt-Cpx geothemometer [15] and Jd
geobarometer [16] is 579±41°C at minimum 12kbar±1.

Discussion and conclusions
Estimated P-T conditions of burial stage is 579±41°C at minimum 12kbar±1. The
maximum temperature of the burial stage of 530°C at minimum 11 kbar [5] has been
determined. Recently has been studied tourmaline bearing eclogite [14] from the Kreuzeck
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Mts., with high pressure assemblage Grt, Omp, Phg , Zo, Ca- Am, Rt, Qtz. The peak of
metamorphism yields P-T conditions of 16±1 kbar and 650±30°C. Due to absence of Phg in
our sample, it was not possible to determine accurate pressure, just minimum, 12 kbar at
579±41°C. The results of temperature and pressure of burial stage corresponds to published
results [5]. Tourmaline bearing eclogite contains Omp with Jd content up to 48 mol. % what
differs from this study and samples studied before [5] because of different place of collection
of the sample in the Polinik structural unit.
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Vzťah medzi zosuvným územím západného okraja Nitrianskej pahorkatiny a budúceho
vodného diela Siladice
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Úvod a formulácia cieľa
V súčasnosti sa čoraz častejšie spomína realizácia vodného diela Siladice (ďalej VD) na
rieke Váh medzi mestami Hlohovec – Sereď. V súvislosti s touto perspektívnou výstavbou sa
do popredia dostáva otázka problematiky stability zosuvného územia západného ohraničenia
Nitrianskej pahorkatiny. Vplyv zosuvov na vodné diela a opačne má nielen pozitívny, ale aj
negatívny charakter. Pravidelný monitoring svahových deformácií, predovšetkým zosuvov je
dôležitý nielen pri existujúcich vodných dielach (napr. Veľkomarský zosuv, na zosuvných
svahoch Dubňa pod VD Žilina atď.), ale aj pred ich samotnou výstavbou. Práve zanedbanie
monitoringu pred výstavbou, počas výstavby, alebo počas prevádzky VD môže viesť
k veľkým škodám nielen finančných (majetkových), ale aj k stratám na ľudských životoch
(Vajont, Taliansko). Čím podrobnejšie je monitoring svahových deformácií vykonávaný, tým
lepšie a presnejšie môžu byť identifikované príčiny vzniku a mechanizmu svahových
pohybov. Použitie a korelácia viacerých metód monitoringu umožňuje lepšie sledovať aktivitu
samotného zosuvného pohybu. Cieľom príspevku je stručne načrtnúť zosuvnú problematiku
predmetného územia vo vzťahu k budúcemu vodnému dielu. Príspevok je zameraný najmä na
kritické (najcitlivejšie) úseky, ktoré prídu do priameho kontaktu s VD pri jeho výstavbe
a využívaní.

Stručný popis zosuvného územia
Zosuvné územie je vo všeobecnosti pomerne známe a bolo hodnotené počas
inžinierskogeologických prieskumov, ktoré sa realizovali v predchádzajúcich rokoch.
Problematika zosuvného územia sa dostala do pozornosti verejnosti v súvislosti s výstavbou
v pribrehových územiach, devastáciou poľnohospodársky využívanej pôdy a neskôr vo
vzťahu k projektu budúceho VD. Väčšina doteraz realizovaných prác bola zameraná na celý
zosuvný úsek medzi spomínanými mestami. Základný geologický prieskum daného územia
bol realizovaný už v 19. storočí. Najrozsiahlejšou a veľmi podrobnou správou o zosuvnom
území medzi Hlohovcom a Sereďou je práca Otepku et al. z roku 1983 [1], ktorá je zameraná
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na prognózu výskytu a vývoja svahových deformácií. V súvislosti s výstavbou VD bola
v roku 2008 vypracovaná podrobná správa o vplyvu VD na životné prostredie [2].
Územie medzi mestami Hlohovec a Sereď je značne postihnuté svahovými
deformáciami, predovšetkým zosuvmi frontálneho typu. Celková šírka zosuvného územia je
až 18 km a dĺžka zosuvov nepresahuje 700 – 800 m. Rozsiahle frontálne zosuvy sa vytvorili v
prostredí kvartérnych a neogénnych sedimentov v dôsledku abrázie rieky Váh. Z hľadiska
geologickej stavby je predmetné územie budované sedimentmi neogénu (pliocén), ktoré sú
pokryté kvartérnymi sedimentmi rôznych hrúbok. Neogénne sedimenty vystupujú už
v hĺbkach 0,3 až 0,7 m pod terénom, v údolnej nive Váhu v hĺbkach 8 až 20 m pod povrchom
terénu a sú tvorené mohutnými súvrstviami ílov a pieskov (Obr. 1a, b) s polohami
a šošovkami pieskovcov, ojedinele zlepencov. Kvartérne sedimenty sú zastúpené fluviálnymi
náplavmi Váhu, eolicko – deluviálnymi a proluviálnymi sedimentmi [1].

a,

b,

Obr. 1: a, Neogénny vysokoplastický íl s limonitovými zátekmi z hĺbky 10,0 – 11,0 m pod terénom b,
strednozrnný neogénny piesok z hĺbky 19,0 – 20,0 m pod terénom z inklinometrického vrtu na lokalite Dvorníky
- Posádka (foto: Petrýdesová, 2009).

Vytvorenie monitorovacej siete a výber kritických profilov
Pri návrhu a výstavbe vodných diel je stabilita svahov jeden zo základných
inžinierskogeologických problémov. Svahové poruchy (najmä zosuvy) ovplyvňujú nielen
výber miesta priehrady, porušujú brehy nádrží, ale predstavujú aj vážne nebezpečenstvo pre
funkčné objekty vodných diel, preložky komunikácií a pod. [3].
Pri výstavbe spomínaného VD dôjde ku kontaktu jeho vybraných častí so zosuvným
územím. Výstavba VD ovplyvní predmetné zosuvné územie tak, že sa môže zmeniť režim
prúdenia podzemnej vody v celom území, čo môže viesť k porušeniu stability svahov. Jedná
sa o pomerne rozsiahle záujmové územie a predchádzajúce merania boli rozptýlené v jeho
rôznych častiach. Takýto monitoring je veľmi nákladný a jeho účelnosť by bola spochybnená.
Na základe študovanej literatúry, ale hlavne predloženej správy o hodnotení vplyvov VD
Hlohovec - Sereď na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z., zostavenej
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v roku 2008 firmou Pedohyg Bratislava [2], boli vyčlenené 3 predpokladané kritické zosuvné
oblasti, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s VD pri jeho výstavbe:
ss) I. úsek (lokalita Bojničky) sa nachádza SZ od Obce Bojničky; cca 400 m S od
obce Posádka.
tt) II. úsek (lokalita Dvorníky - Posádka) vedie cez záhradkársku oblasť v obci
Dvorníky časť Posádka.
uu) III. úsek (lokalita Paradič – Šintava) nachádza medzi obcami Šintava a Paradič,
Západne od obce Vinohrady nad Váhom.
Tieto úseky sú zo stabilitného hľadiska najcitlivejšie a podľa Mapy zosuvného
hazardu [4] patria vyčlenené úseky do vysokého stupňa zosuvného hazardu. V miestach I.
a II. úseku bude vybudovaný odpadový priesakový kanál, ktorého úlohou bude odvádzať
priesaky z neogénnych priepustných komplexov Nitrianskej pahorkatiny, resp. z plánovanej
vodnej nádrže. V opačnom prípade by zvyšujúca sa hladina podzemnej vody v priestore
medzi hrádzou a zosuvnými svahmi Nitrianskej pahorkatiny pôsobila vztlakovým účinkom na
akumulačné oblasti zosuvov a tým znižovala pasívne sily pôsobiace proti zosúvaniu. Navyše,
v dôsledku nasycovania najmä súdržných zemín (vysokoplastických ílov) by dochádzalo
k zníženiu parametrov šmykovej pevnosti týchto zemín. Pri jeho realizácii je potrebné sa
vyvarovať podrezávaniu svahov tvorených neogénnymi horninami (nízka stabilita svahu).
V mieste III. úseku je plánovaný rozsiahly stavebný zásah, ktorý spočíva vo vyhĺbenie koryta
Váhu (pri obci Paradič) z úrovne terénu (125 m n. m.) na kótu 117 m n. m. [2] Vybrané úseky
vo vzťahu k projektu VD sú znázornené na Obr. 2a, b a na obr. 3 sú znázornené spolu
s budúcou koncepciou VD.

b,

úse

k

a,

Obr. 2: Kritické úseky zosuvného územia medzi Hlohovcom a Sereďou vo vzťahu k projektu VD a, úseky 1
a 2, b, úsek 3 (upravené podľa Mocik et al., 2008).
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Obr. 3: Schematické znázornenie vybraných kritických úsekov v zosuvnom území Hlohovec
– Sereď vo vzťahu k VD Siladice (upravené podľa Mocik et al., 2008).
Monitoring lokality a priebežné výsledky
Monitoring na predmetných lokalitách sa už dlhšiu dobu nevykonáva a väčšina
pozorovacích objektov vybudovaných v 80-tych rokoch je v súčasnosti nefunkčná. Ako prvý
krok sme sa pokúsili sfunkčniť pozorovacie objekty a dobudovali sme nové. Na základe
zistenia súčasného stavu monitorovacích objektov (pozorovacie vertikálne vrty, odvodňovacie
horizontálne vrty a existujúca sieť geodetických bodov) sme určili nasledovný výber
monitorovacích metód, ktoré sú vhodné pre hodnotenie stabilitného stavu vybraných úsekov:



režimové pozorovania (hĺbka hladiny podzemnej vody vo vertikálnych vrtoch,
výdatnosť odvodňovacích vrtov),



merania PEE,



inklinometrické merania,



geodetické merania pomocou kompaktnej GPS jednotky Trimble 5800.

Vzhľadom na funkčnosť monitorovacích objektov je možné vykonávať režimové
pozorovania (merania výšky HPV) iba na I. úseku. Práve tento úsek vykazuje najväčšiu
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nestabilitu svahu zo všetkých vybraných úsekov. Už pri terénnych obchôdzkach sú
pozorovateľné čerstvé zátrhy v odlučných častiach zosuvu (Obr. 4).

Obr. 4: Viditeľné zátrhy na čiastkovej odlučnej ploche blokového typu zosuvu na
lokalite Bojničky (foto: Petrýdesová, 2009).
Merania PEE poukazujú taktiež na zvýšenú aktivitu v miestach na okrajoch zosuvných
svahov, ktorá sa prejavuje do hĺbky cca 10 m a indikuje postupné retrográdne rozširovanie
zosuvných deformácií [5]. Podzemná voda nameraná vo vrtoch nachádzajúcich sa za
odlučnou hranou zosuvu, výrazne poklesla (až o 12,5 m), čo môže indikovať prestup
podzemnej vody priamo do telesa zosuvu. Kolísanie HPV v spomínanom vrte je zobrazené na
Obr. 5.

Obr. 5: Kolísanie hladiny podzemnej vody v pozorovacích vrtoch HSJ-37A a HSJ-37B na
lokalite Bojničky.

Záver
V predkladanom príspevku boli predstavené kritické úseky zosuvného územia

1254

Hlohovec – Sereď, ktoré sú zo stabilitného hľadiska najcitlivejšie. V týchto úsekoch sa bude
v nasledujúcom období vykonávať pravidelný monitoring. Frekvencia monitoringu je závislá
od typu terénnych meraní (geodézia, inklinometria, režimové pozorovania, PEE). Frekvencia
meraní je najlepšie určovaná dynamikou (aktivitou) zosuvného procesu. Čím je pohyb
zosúvania zreteľnejší (aktívnejší), tým je potrebná častejšia frekvencia meraní. Porovnanie
výsledkov predovšetkým z meraní PEE s inklinometrickými a geodetickými meraniami v čase
spolu so stabilitnými výpočtami môže priniesť zaujímavé vedecké výsledky, ktoré môžu byť
v budúcnosti okrem iného aplikovateľné v praxi.
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Mikrofaciálna analýza mezozoických sekvencií chočskej jednotky Čachtických Karpát v
oblasti Bzince pod Javorinou /časť Hrušové
Lucia Ryšavá
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie
a paleontológie, Mlynská dolina G-1, 842 15, Bratislava, Slovensko; rysava@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Severné Vápencové Alpy vytvárajú vrásovo násunové pásmo budované rozsiahlymi
sedimentárnymi

príkrovmi,

v ktorých

prevažujú

mohutné

komplexy mezozoických

karbonátov. Tieto jednotky sa na východ ponárajú pod neogénne sedimenty viedenskej panvy.
Práve ich pokračovanie v západokarpatskom priestore je predmetom diskusií, ich ekvivalenty
sa vynárajú v severnej časti Malých Karpát sú však označované karpatskou terminológiu [1].
Wessely [2] predpokladal, že tirolické príkrovy, ktoré patria do Severných Vápencových Álp,
v podloží Viedenskej panvy nadväzujú na malokarpatské príkrovy veterlinský a havranický
v Bielych Horách, jablonický v Brezovských Karpatoch a nedzovský v Čachtických
Karpatoch. Študovaná oblasť je súčasťou Čachtických Karpát a nachádza sa v záreze cesty
nad Hrušovým. V záreze cesty je čiastočne odkrytý vrstevný sled od triasu až po spodnú
kriedu, z ktorého boli odoberané vzorky na mikrofaciálnu analýzu. Hlavným cieľom je
podrobná sedimentologická štúdia predmetného územia a následná korelácia, po získaní
dostatočných údajov, s čiastkovými príkrovmi tirolika v podloží viedenskej panvy.

Metodika
Dôležitá terénna časť práce bola zameraná na detailnú sedimentologickú
dokumentáciu odkryvov v oblasti SV časti Malých Karpát. Odoberané vzorky z odkryvov boli
spracované do podoby výbrusov a laboratórne vyhodnotené pomocou mikrofaciálnej analýzy,
ktorá pričlení vzorky k určitej mikrofácii. Mikrofáciu [3] môžeme definovať ako súbor
mikroskopických

znakov

sedimentárnych

karbonátových

hornín,

ktoré

umožňujú

interpretovať podmienky sedimentácie a diagenézy. Ďalšou metódou bude klasifikovanie
vápencov podľa Folka [4] a Dunhama [5]. Základom Folkovej klasifikácie je určenie
základnej hmoty (primárna, sekundárna), typ alochémov (bioklasty, intraklasty, ooidy a
peloidy) a ich percentuálne zastúpenie. Základom Duhnamovej klasifikácie je štruktúra,
zrnitosť a spôsob stavby horniny.

Výsledky
1256

Na základe mikrofaciálnej analýzy boli vyčlenené nasledujúce litofáciálne typy:

Reiflinské vápence (anis - karn) s pelbiomikrosparitovou

mikrofáciou (wackestone s

prechodom

do

filamentovej

packstone)

s ojedinelým

mikrofácie

výskytom

typu

foraminifer

(Arenovidalina sp., Nodosaria sp. (Obr. 1)), úlomkov
bivalvií,

krinoidových

mikroproblematík

článkov,

(Baccinella

ostrakódov,

floriformis

Pantić,

Aelisaccus gracilis Matrix je prestúpená kalcitovými

žilkami a stylolitmi s hojnými koncentráciami pyritu.

Obr. 1: Nodosária sp. v pelbiomikrosparitovej mikrofácii (Pantić)
Wettersteinský dolomit (ladin - karn) - dolomitický
vápenec (Obr. 2) až dolomit obsahuje
krinoidových

článkoch,

úlomok

úlomky

nodosaridnej

foraminifery a drobné pelety, miestami uzatvárajúce
úlomky organických zvyškov (najskôr z úlomky
krinoidových článkov).

Obr. 2: Dolomitický vápenec
Dachtsteinské vápence (mladší norik - rét) s pelbiomikrosparitovou mikrofáciou s početnými
ooidmi až prechodom do ooidového vápenca (Obr. 3)
(packstone až grainstone). Obsahujú tiež úlomky
dazykladálnych

rias,

gastropódov,

ostrakódov,

bivalvií, hyalinných i aglutinovaných foraminifer,
Nodosaria sp. a

krinoidové články. Hornina je

prestúpená kalcitovými žilkami a obsahuje klastický
kremeň siltovej veľkosti.

Obr. 3: Ooidový packstone

Hierlatzské súvrstvie (sinemúr – domér) je budované
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výlučne článkami krinoidov (grainstones) (Obr. 4). Väčšina z nich je dvojčatne lamelovaná,

časť organických zvyškov je bohato impregnovaná Fe-oxidmi. Obvody krinoidových článkov
zvýrazňujú početné stylolity. Prítomné sú aj úlomky lastúrnikov, foraminifer (Nodosaria sp.,
Lenticulina sp.), ostne ježoviek. Schránky lastúrnikov sú prevrtávané vrtavými organizmami.

Zaznamenané boli extraklasty pelmikrosparitového vápenca a bridlíc.

Obr. 4: Chloritizovaný krinoidový článok
Rotensteinské vápence (kelovej – oxford) s filamnetovou mikrofáciou (Obr. 5) s prechodmi
do radioláriovo-filamentovej mikrofácie (wackestone
až

packstone).

foraminifery
Lenticulina

Prítomné

sú

(Nodosaria
sp.,

aj

sp.,

Spirillina

globochéty,
Involutina

sp.,

Dentalina

sp.),

sp.,

krinoidové články, fragmenty lastúrnikov. Nakoľko
Rotensteinský vápenec je definovaný ako výlučne
oxfordský sediment bude potrebné urobiť jeho
redefiníciu.

Obr. 5: Filamentová mikrofácia

Tegernseeské vápence (kimeridž - titón) s globochétovo-sakokómovou,

globochétovo-

filamentovou a rádioláriovo-spongiovu mikrofáciou (wackestone až packstone) (Obr. 6).
Vápence obsahujú ihlice hubiek, kalcifikované rádiolárie, cysty vápnitých dinoflagelát Stomiosphaera moluccana Wanner, Schizosphaerella minutissima (Colom) Cadosina parvula

Nagy, Colomisphaera nagyi (Borza), Colomisphaera
pieniniensis

(Borza),

Cadosina

semiradiata

semiradiata Wanner, Colomisphaera fibrata (Nagy),
Colomisphaera

carpathica

Carpistomiosphaerella

borzai

(Borza),
(Nagy),

Parastomiospahera malmica (Borza).

Obr. 6: Radioláriová mikrofácia
Miestami bola pozorovaná silicifikácia výplne cýst a
Prítomné sú aj úlomky brachiopódov, bivalvií,

čiastočná silicifikácia rádiolárií.

aptychov a krinoidových článkov.

Biostratigraficky vápence patria vrchnokimeridžskej zóne Borzai a spodnotitónskej zóne
Malmica. V práci [6] bola táto časť sukcesie zaradená do nadložného oberalmského súvrstvia.
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Oberalmské súvrstvie (vrchný titón – vrchný berias) s

radioláriovo-kalpionelovou,

kalpionelovo-globochétovou mikrofáciou (wackestone) (Obr. 7). Obsahuje krinoidové články,
bivalvie, sporadicky sakokómy, ihlice hubiek, ostrakódy, aptychy, prierezy foraminifer,
Involutina sp., Crassicollaria parvula Remane, Crassicollaria colomi Doben, Calpionella
alpina Lorenz, Calpionella elliptica Cadisch, Tintinopsella carpathica (Murg. et Filip.),
Remaniella ferasini (Catalano), Remaniella borzai

Pop,

Remaniella

catalanoi

Pop,

cysty

-

Schizosphaerella minutissima, Cadosina semiradiata
fusca Wanner. Na základe kalpionelíd bolo možné

indikovať

vrchnotitónsku

zónu

Crassicollaria,

subozónu Colomi a beriaskú zónu

Calpionella s

vrchnoberiaskou subzónou Elliptica [7].

Obr. 7: Kalpionelovo-globochétová mikrofácia

Záver
Opísané litolaciálne typy priniesli množstvo nových údajov, ktoré budú potrebné pri
korelácii mezozoických sekvencií z podložia viedenskej panvy s čiastkovými príkrovmi
Severných Vápencových Álp.
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Miocénna kompresia a jej vplyv na stavbu Krivánskej Malej Fatry
Michal Sentpetery
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Úvod a formulácia cieľa
Krivánska Malá Fatra je spolu s Tatrami výrazne asymetrickým pohorím tatranskofatranského pásma centrálnych Západných Karpát. Ako jedno z mála jadrových pohorí je
situovaná v bezprostrednom kontakte s jednotkami bradlového pásma. Výskumu krivánskej
Malej Fatry sa venovalo niekoľko autorov už od začiatku minulého storočia. Najkomplexnejší
výskum tohto pohoria je sumarizovaný v geologickej mape 1:50 000 [1] doplnenej o vysvetlivky [2].
Z hľadiska posledných tektonických procesov, ktoré formovali megaštruktúru krivánskej Malej Fatry sú
významné juhovergentne orientované štruktúry, výnimočné v rámci jadrových pohorí Západných
Karpát. Juhovergentné prešmyky do značnej miery modifikujú paleoalpínsku geologickú stavbu
krivánskej Malej Fatry a ich význam v tektonickom pláne je doposiaľ málo preskúmaný. Dané štruktúry
sú v najbližšom regióne dokumentované aj z tektonických jednotiek externíd a bradlového pásma [3, 4].
Je pravdepodobné, že spätné – juhovergentné štruktúry sú výsledkom neoalpínskej tektonickej interakcie
kontaktu vonkajších a centrálnych Západných Karpát. [5, 6, 7], čo dokladajú aj geofyzikálne
interpretácie [8, 9].
Hlavným cieľom výskumu je definovať charakter, rozsah a vek týchto štruktúr a následne podať
štruktúrne a kinematicky podložený tektonický model styku externíd a interníd v tejto oblasti.

Materiál a metódy
Hlavnou náplňou výskumu bolo geologické a štruktúrne mapovanie juhozápadného
okraja pohoria predovšetkým v horninách mezozoika tatrického obalu a príkrovov fatrika
a hronika. Na južných svahoch pohoria bol výskum zameraný na pozíciu obráteného
vrstevného sledu fatrika a sedimentov paleogénu a ich tektonický kontakt s kryštalinikom
tatrika. Interpretácia výsledkov vychádza z mapového obrazu a nameraných štruktúrnych
prvkov korelovaných s geofyzikálnymi údajmi a výsledkami predošlých výskumov.

Výsledky a diskusia
Geologická stavba juhozápadného okraja krivánskej Malej Fatry je tvorená
paleoalpínskymi tektonickými jednotkami tatrika, fatrika, hronika a lokálne sa v oblasti
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vyskytujú aj sedimenty manínskej jednotky, ktorá je súčasťou tzv. pribradlovej zóny.
Typickou črtou tejto oblasti je vrásovo - prešmyková stavba vyplývajúca z mapového obrazu
(vrásy väčších mierok) a taktiež s pozorovaní menších vrásových štruktúr vyskytujúcich sa
v prirodzených odkryvoch (Obr. 1). Analýzou týchto štruktúr môžeme v území vyčleniť dva
hlavné smery vrásových osí. Ako staršie sa javia štruktúry smeru SZ – JV, za mladšie
môžeme považovať štruktúry s vrásovými osami v smere SV – JZ, s vergenciou na JV.
Podobnú vergenciu presunu vykazuje aj súbor hornín manínskej jednotky, pôvodne
umiestnený severnejšie v oblasti bradlového pásma, ktorý spočíva v tektonickom kontakte na
sedimentoch paleogénu. Na južnom okraji pohoria je výskyt mezozoických členov
obmedzený a pozorovať môžeme len redukovaný sled fatrika v obrátenej vrstevnej pozícii,
v ktorého podloží ešte vystupujú sedimenty paleogénu. Domnievam sa, že táto štruktúra
predstavuje prevrátené vrásové rameno porušené postupujúcim súborom imbrikovaných
násunových zlomov s posunom v smere na juh (Obr. 1). Celá štruktúra je navyše preseknutá
mladším poklesovým zlomom lemujúcim južný okraj pohoria.
Pri otázke určenia veku možno konštatovať, že procesy a udalosti, ktoré viedli
ku vzniku juhovergentných štruktúr, sa odohrávali najskôr po paleogéne. Svedčí o tom
pozícia trosiek manínskej jednotky (vápence a vulkanity kriedy) na sedimentoch paleogénu
a taktiež aj prítomnosť paleogénnych sedimentov zavrásnených spoločne s fatrikom na
južnom okraji pohoria. V porovnaní s prácami ostatných autorov (uvedených vyššie)
zaraďujem tieto udalosti do obdobia spodného miocénu.

Záver
Uvedená interpretácia geologickej stavby skúmaného územia je stále v štádiu
rozpracovania. Ďalšie relevantné údaje o pokračovaní týchto štruktúr ďalej do Turčianskej
kotliny by mal poskytnúť materiál z vrtu ZGT-3 pri Martine a pokračujúci výskum
horninových odkryvov na povrchu, či už v rámci územia obsiahnutého v mape (Obr. 1), alebo

ďalej v smere na východ, kde sa črtajú geologické štruktúry podobného charakteru.
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Obr. 1 Zjednodušená geologická mapa západného úseku Krivánskej Malej Fatry
(zostavená na základe vlastných prác s použitím geologických máp Haška a Poláka [1] a
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Uhliga [10] ). Zjednodušený geologický profil s vysvetlivkami.
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Accessory minerals of Permian volcanites of South Gemeric Unit and Bôrka Nappe
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Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Department of Mineralogy
and Petrology, Mlynská Dolina, 84 215 Bratislava, Slovakia; smelko@fns.uniba.sk

Introduction and aims of work
The goal of this study was to summarize and complete the results from the study of
acid metavolcanites and their accessory minerals (Zircon Zr2SiO4, Monazite CePO4 and
Xenotime YPO4) from the Southern Gemericum Unit and from the Bôrka Nappe. The acid
metavolcanites and their accessory minerals were observed of the modern analytical methods.
The late Variscan, post-orogenic overstep sequence of the Southern Gemeric Unit is
represented only by the Permian continental and near-shore, lagoonal-sabcha volcanosedimentary complexes. They unconformably overlap their Lower Paleozoic basement, the
volcano-sedimentary deep-water turbidites of the Gelnica Group and Štós Formation (defined
in the Variscides as the Gelnica Terrane [1]. Generally, the sediments of the Gočaltovo Group
represent the relic of rift-related sedimentary basin fillings, which originated with the initial
stage of the post-Variscan extension and crustal relaxation. The whole sequence is subdivided
into two lithostratigraphic units: the basal Rožňava Formation and the upper Štítnik
Formation [2]. The studied volcanites are an integral part of the basal Rožňava Formation.
The characteristic lithotype of the Rožňava Formation is the oligomictic, quartzose
conglomerate. Conglomeratic horizons are connected with rhyolite-dacite subareal volcanism
[3]. Zircon populations from two samples of volcanogenic horizons of the Rožňava Formation
rock complexes have been analysed. The magmatic zircons documented the Kungurian age of
Permian volcanic activity of the Southern Gemeric basin. The age interval of these zoned
magmatic zircons is from 267 to 287 Ma with Th/U ratios in the range of 0.39-0.75, with the
average concordia ages of 273.3±2.8 Ma and 275.3±2.9 Ma [4]. The evidence for the Early
Permian magmatic event at 276 ± 25 Ma in the Rožňava Formation volcanites was the first
time recorded in the corroded monazite cores [5]. The majority of these monazites show an
two-phase Alpine tectonothermal overprinting at 167±12 Ma and 136±10 Ma [5].
The high-pressure Bôrka Nappe rock complex represents a relic of the accretionary
prism originated as a result of the Jurassic subduction of the oceanic bottom and thinned
continental margin of the Meliata Ocean [6]. The Permian metasediments of the Bôrka Nappe,
which were defined as the Bučina Formation and Jasov Formation [6], consist of siliclastic
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sediments associated with the huge mass of rhyolite-dacite volcaniclastics and volcanites in
places. Their relationship to the underlying Lower and Uper Paleozoic rock complexes of the
Southern Gemericum is tectonic in all sections. Chemical monazite dating from the Permian
metavolcanites and metavolcaniclastics of the Bôrka Nappe records the Late Jurassic and
Early Cretaceous tectonothermal overptinting [5].

Analytical methods
All rocks samples were analysed for major and trace elements content including REE.
Their chemical composition was determined by ICP/ICP SM Acme Laboratories Ltd. in
Canada.
The Monazites and xenotimes were analyzed with using of electron microprobe
Cameca SX-100 in the Department of microanalysis at State Geological Institute of Dionýz
Štúr (Geological Survey) in Bratislava. The analytical conditions were as follows 15 KV
accelerating voltage which is sufficient for REE, Th, U, Pb lines excitation,; Pb was measured
130 s, Th 35 s, U 65 s, REE 25 s and all other elements 15 s; high beam current 100 nA was
used to achieve sufficient counts for counting statistic. Natural minerals and chemical
compounds were used for the calibration: Al-Al2O3, Si-SiO2, P-apatite, Ca-wollastonite, REE(REE)PO4, Pb-PbS, U-UO2 and Th-ThO2. Th, U, Pb, Y, P were measured with LPET, REE
with LLIF and Si, Al with TAP analyzing crystal. X-ray Kα lines were used for Si, Al, Ma
lines for Th, Pb, Mb line for U, La or Lb line for REE elements. Existing interferences
between REE elements and PbMα-YLγ1 and UMβ-ThMγ1 were corrected with an empirical
correction factor. Chemical monazite analyses were recalculated to the ages using statistical
model developed by [7]. A program DAMON developed by P. Konečný (during 2004-2006)
was used for recalculation procedure as well as age histogram and isochrone construction.
More detailed information on measurement conditions and recalculation method is given in
[8].
The zircons have been separated from rocks by standard grinding, heavy liquid and
magnetic separation analytical procedures. The internal zoning structures and shapes of the
half-sectioned zircon crystals mounted in epoxy resin puck with chips of the TEMORA
(Middledale Gabbroic Diorite, New South Wales, Australia) and 91500 (Geostandard zircon)
reference zircons, were first imaged by BSE and CL, in order to reveal surface features for
analytical spots positioning. In situ U-Pb analyses were performed on a SHRIMP-II in the
Center for Isotopic Research (CIR) at VSEGEI in St.-Petersburg, Russia. Each analysis
consisted of 5 scans through the mass range, the diameter of each spot was about 25 µm, and
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primary beam intensity was about 6 nA. The data have been reduced in a manner similar
using the SQUID Excel Macro. The Pb/U ratios have been normalized relative to a value of
0.0668 for the

206

Pb/238U ratio of the TEMORA reference zircons, equivalent to an age of

416.75 Ma. Uncertainties given for individual analyses (ratios and ages) are at the 1σ level;
but the uncertainties in calculated concordia ages are reported at 2σ levels. The concordia plot
has been prepared using ISOPLOT/EX.
CAMECA SX-100 electron microprobe at Slovak Geological Survey, Bratislava was
used for element concentration analyses. Si and Zr together with elements such as Hf, Y, U,
Th, P and REE have been analysed. La was below the detection limits. The operating
conditions were as follows: 15 kV accelerating voltage, 40 nA beam current, beam diameter
1—5 µm; standards – zircon (Zr, Si), HfO2 (Hf), apatite (P), YbPO4 (Yb), wollastonite (Ca),
CePO4 (Ce), ThO2 (Th), YPO4 (Y), Gd2O3 (Gd); connecting period at 30 s (Si, Zr), 50 s (Hf),
110 s (Y) and 140 s (U, Th).

Results and Discussion
The

Southern

metavolcaniclastics

Gemeric

have

Permian

dominant

and

felsitic

Bôrka
and

Nappe

vitroclastic

metavolcanites
character.

and

Related

metavolcaniclastics contain a little amount of deformed relics of β-quartz, perthitic alkali
feldspars and scarce biotite as well as abundant fragments of felsites and recrystallized
volcanic glass. Volcaniclastics from Rožňava Formation are characteristic with distinct
preservation of ignimbrite structure, with relics of deformed “fiamè”. Newly formed
metamorphic mineral assemblage is represented by the fine-grained aggregate of quartz +
phengite ± chlorite ± albite. Zircon, monazite, xenotime, apatite, rutile and Fe-Ti oxide are
present as accessory minerals. Chemical composition of the acid metavolcanites largely falls
into rhyolite-dacite peraluminous suite. Very high K2O/Na2O ratio is a result of secondary
alteration processes. Volcanic rocks are generally characterized by extremely low CaO
(0.01—0.03 wt. %), MgO (from 0.39 to 0.66 wt. %) and relative low Fe2O3t (from 0.73 to
2.46 wt. %) contents. The chondrite-normalized trace-elements variation diagram for the
studied samples reflects strong negative anomalies of Ba, Nb, Sr and Ti, and enrichment in
Rb, Th, K, La, Ce, Nd, Hf and Y. These broadly indicate their A-type affinity. Similarly,
based on the chondrite-normalized REE distribution the rhyolites are enriched in light REE,
and have relatively unfractionated heavy REE with Σ(La/Yb)n= 3.5 and Σ(Gd/ Lu)n = 1.6.
These features, together with the distinct negative Eu-anomaly (Eu/Eu*= 0.48) are typical for
A-type magmatites. Based on Y/Nb ratio, which ranges from 2.3 to 2.6 in all studied samples,
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the metavolcanites correspond to non-orogenic A2-subtype, which could indicate the postcollisional magmatic environment [5,9,10] . At the petrological and geochemical composition,
the Bučina Formation metavolcanites and metavolcaniclastics as well as zircon typology show
a distinct similarity with the southgemeric metarhyolite-metadacite volcanism [9]. Both
represent a rift-related post-collisional A2-subtype magmatism [10] connected with the
Variscan post-orogenic extension and thermal relaxation. This coincides with former results
of [11] based on zircon typology.
The analysed zircons exhibit composition zonation trends of increasing HfO2 and
(UO2 + ThO2) concentrations and decreasing ZrO2/HfO2 ratios from the core to the rim of the
crystals. The HfO2 abundance of these zircons range from 0.77 to 2.03 wt. % and the mean of
1.29 wt. % falls in the field of Hf (wt. %) variation in the zircon associations of acid
magmatic rocks. The variation of the ZrO2/HfO2 ratios in the zircon assemblage ranges from
86 to 57 in the core and from 78 to 42 in the rim. The Th/U ratios are high, ranging from 0.42
to 0.89, typical for magmatic rocks. Based on chemical composition of studied zircons, the
dominant substitution was probably the simple mechanism (Hf4+= Zr4+) combined with
coupled substitution “xenotime” mechanism [(Y, REE)3++P5+= Zr4++Si4+], which is reflected
in variations of Y contents (from 0.1 to 0.8 wt. %) and ΣREE abundance (0.15—1.31 wt. %).
Zircon populations from the metavolcanites were dated from the Rožňava Formation. A
typical feature of the majority of the studied zircon population is the presence of well
developed oscilatory growth zoning and less with sector zoning. Euhedral zircons with fine
oscillatory zoning, typical of magmatic origin, gave an avarage concordia ages from 267 to
287 Ma (Probability of concordance = 0.90; MSWD of concordance = 0.016; n= 10) with
Th/U ratios within the range of 0.44 to 0.73. The Permian ages ranging from 266 to 287 Ma
were determined in the wider zoned or unzoned central parts of the zircon crystals, as well as
in their fine growth oscillation zoned rims. [5].
Monazite, a REE bearing phosphate, is largerly distributed in the studied rocks. Its
grain size varies from 1 to 20 µm, while the crystal about 5-10 µm prevail. The monazites are
mostly surrounded by the metamorphic white mica–phengite. Most grains are angular,
hypidiomorphic in composition, although small size prevents a detailed observation of the
zonality in BSE. Some zonality is observed only in few larger grains
The chemical composition between grains has quite substantial variability. Most of the
chemical changes are attributed to the thorium. ThO2 varies from very low concentrations 0.9
wt. % up to 14.5 wt. % (5.1 wt. % in average). The uranium content is quite low; the UO2
concentrations are between 0.023 and 0.735 wt. % (0.278 wt. % in average. The chemical
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composition of the monazite from all samples recalculated to end-members. The major solid
solution part of the crystal structure is filled by monazite-(Ce). The brabantite and huttonite
content is even less. Monazite-(Ce) content is relatively high, 94.2 mol % in average (from
85.1 to 99.1 mol. %). Almost pure monazite- (Ce) end-members are also present. Average
huttonite content is low (1.5 mol. %). Few monazites can contain up to 7.5 mol. %. Brabantite
content is higher than huttonite, reaching 4.3 mol. % in average with the range from 0 to 13.2
mol. %. Ytrium concentration in majority of studied monazites is relatively low (between 0.30.5 wt.% Y2O3) suggesting subordinate xenotime-type substitutions. The Majority of the
monazites from the Permian acid metavolcanic rocks record an Alpine tectonothermal event
around ca. 148±8 Ma. Alpine age data divided according to the statisticalmodeling present
two successive sub-events yielding ages of 167±12 and 136±10 Ma. The evidence for the
Early Permian magmatic event at 276±25 Ma in the Rožňava Formation recorded in the
corroded monazite cores is presented for the first time [6].

Conclusion
The obtained in situ U-Pb (SHRIMP) zircon ages 273±2.8 or 275±2,9 Ma from
Rožňava Formation of the Southern Gemericum Unit correspond to the Kungurian, the latest
Ciuralian stage [5]. The similar age 276±25 Ma, has been determinated by chemical dating
from the monazite cores of these volcanites [6]. The both of dating clearly document the
timing of post-Variscan extensional rifting in the internal zone of the Variscan Western
Carpathians. The Late Jurassic (average age at 167±12 Ma) and Early Cretaceous (average
age at 136±10 Ma) events recorded in the rim of the Permian monazite as well as within the
newly formed monazite grains have been interpreted as a strong reworking of the Permian
rock complexes linked to the subduction/accreation processes and the successive
compression. Polyphase Alpine tectonic evolution connected with the gradual Cretaceous
collision and indentation is also confirmed by the youngest age data set 100±11 Ma [6].
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Úvod a formulácia cieľa
Predmetom výskumu je ultramafické teleso na lokalite Komárovce, ktoré reprezentuje
spinelový metaperidotit. V najnovších prácach zaoberajúcich sa problematikou genézy a
tektonického umiestnenia ultramafických hornín sa venuje pozornosť Cr – spinelu, ktorý je
považovaný za významný petrogenetický indikátor [1, 2]. Na základe jeho chemického
zloženia je možné bližšie charakterizovať pôvod peridotitu [3].

Materiál a metódy
Študované teleso metaperidotitu vystupuje v mezozoiku severnej časti gemerského
pásma. Nachádza sa v súvrství vrchného triasu meliatskej skupiny [4]. Ponorené teleso je
situované pod neogénnou výplňou Košickej kotliny a je lokalizované pozdĺž rožňavskej
zlomovej línie. Stratigrafická pozícia nie je jasná. Pravdepodobne reprezentuje časť
triasového ofiolitového komplexu, ktorý bol tektonicky začlenený do súvrství meliatskej
skupiny počas mladších fáz alpínskej orogenézy. Pozorované vzorky reprezentujú
serpentinizované dunity a harzburgity.
Základnou metódou použitou na identifikáciu minerálneho zloženia bola mikroskopia
v polarizovanom prechádzajúcom a odrazenom svetle. Vzorky boli pozorované mikroskopom
Leica pri 4; 10 a 20 násobnom zväčšení a mikroskopom PM 302 pri 2,5 a 10 násobnom
zväčšení (Katedra mineralógie a petrológie). Vybrané vzorky boli analyzované elektrónovou
mikroanalýzou – EMPA (Cameca SX-100, Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra).
Prostredníctvom tejto metódy sme získali chemické zloženie hlavných horninotvorných
minerálov a spinelov.

Výsledky a diskusia
Cr – spinel je stabilnou fázou (serpentinizovaných) peridotitov, preto je vhodný ako
petrogenetický indikátor [5]. Primárny Cr – spinel je relatívne odolný voči alterácii aj
metamorfóze, čím si čiastočne zachováva pôvodnú magmatickú charakteristiku [6]. V
metaperidotite je zloženie horniny definované metamorfným stupňom [7]. Hlavnými katiónmi
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spinelu sú Cr, Al, Fe a Mg. Varírujúce hodnoty chemického zloženia odrážajú zmeny v
metamorfných podmienkach. Základné diskriminačné parametre sú Mg# [Mg2+/(Mg2++
Fe2+)], Fe# [Fe2+/(Fe2+ + Mg2+], Cr# [Cr/(Cr + Al)], pomer Fe2+/Fe3+, obsah Fo zložky
olivínu, ktorý je v rovnováhe s Cr – spinelom [8]. Mg# Cr – spinelu je závislé od mnohých
faktorov, ktoré majú vplyv na správnu interpretáciu – od Mg# pôvodnej taveniny, distribúcie
Al a Cr, pomeru Fe2+/Fe3 v tavenine (ƒO2), reequilibrácie so silikátmi a v postmagmatických
podmienkach rýchlosťou chladnutia [8]. Klasifikačné diagramy boli vyčlenené na základe
údajov chemického zloženia spinelov vulkanitov z rôznych geodynamických prostredí [9].
Rýchle ochladenie (vo vodnom prostredí) eliminuje výraznú subsolidovú reequilibráciu (Fe –
Mg difúzia je minimálna) [10], spinely sú tak nositeľmi informácie o podmienkach
kryšalizácie. Cr – spinel s vysokým Cr# kryštalizuje z vysokohorečnatej taveniny, s nižšími
hodnotami z tholeitickej taveniny [11]. Vyššie množstvo Al2O3 (> 40 hm.%) je najmä
funkciou pôvodného zloženia magmy a nie vysokého tlaku [8]. Významná je taktiež závislosť
TiO2 od koncentrácie tohto oxidu v tavenine, čo poskytuje možnosť využitia Al2O3 – TiO2
diagramu. Fugacita kyslíka je definovaná prostredníctvom Fe3+ v spineloch, pričom nízky
obsah indikuje nízku fugacitu kyslíka a naopak [9]. Nárast hodnôt Mg v jadre môže byť
dôsledkom oxidácie Fe2+. Dôležitým ukazovateľom zmien počas a po kryštalizácii Cr –
spinelu je jeho chemická zonálnosť [11].
Pre určenie geodynamického prostredia vzniku horniny boli použité diagramy TiO2 vs.
Al2O3, Cr# vs. Mg#, Al – (Fe3++ 2Ti) – Cr, Al – Fe3+ – Cr, Fe2+/Fe3+ vs. Al2O3 [8, 11].
Jednotlivé polia rôznych geodynamických prostredí sa môžu prekrývať.
Primárnymi minerálmi študovaného metaperidotitu sú olivín (s priemerným zložením
Fo92Fa8), Cr – spinel (s priemerným zložením Mg
1,017

0,629

Mn

0,007

Fe2+

0,360

Fe3+

0,018

Cr

0,958

Al

O4 ) a pyroxén. Cr – spinel je prítomný vo forme uzavrenín alebo ako matrixový minerál

(Obr. 1), pričom zloženie oboch typov je podobné. Vo vzorkách nebola pozorovaná
zonálnosť. Chemické zloženie je uvedené v Tab. 1.

1272

Tab. 1: Reprezentatívne analýzy Cr – spinelu prepočítané na báze 3 katiónov.
hm.%
SiO2
TiO2
Al2O3
Cr2O3
FeO
MnO
MgO
CaO

total
Si
Ti
Al
Cr
Fe 3+
Fe 2+
Mn
Mg
Ca
total

KO 1

KO 1

KO 1

KO 8

KO 16b

An 9

An 14

An 22

An 1

An 73

0,03
0,03
31,85

0,05
0,06
29,73

0,04
0,04
30,47

0,03
0,04
24,62

0,05
0,03
28,06

37,85
15,79
0,27

40,70
13,79
0,26

39,94
14,33
0,29

45,71
15,72
0,30

39,99
16,07
0,30

14,24
0,03
100,09
0
0
1,101
0,877
0,021

14,91
0,02
99,51
0
0
1,037
0,925
0,010

14,76
0,01
99,88
0
0
1,058
0,929
0,012

13,50
0
99,91
0
0
0,881
1,097
0,021

13,32
0
97,82
0
0
1,008
0,964
0,028

0,366
0,007
0,623
0
2,995

0,331
0,006
0,658
0
2,967

0,341
0,007
0,648
0
2,995

0,378
0,008
0,611
0
2,996

0,382
0,008
0,605
0
2,995

Obr. 1: Vľavo: Cr – spinel v prechádzajúcom svetle. Vpravo: Cr – spinel v BSE. Skratky
minerálov [12]: Opx – ortopyroxén, Cpx – klinopyroxén, Sp – spinel, Ol – olivín, Srp –
serpentín.
Po dosadení hodnôt do spomínaných diskriminačných diagramov je možné predbežne
zaradiť Cr – spinely do oblasti suprasubdukčnej zóny.

Záver
Cr – spinel metaperidotitu nemá zonálnosť a zloženie analyzovaných zŕn je relatívne
podobné. Prostredníctvom základných diskriminačných parametrov definovaných chemickým

1273

zložením spinelu predbežne zaraďujú horninu do prostredia vzniku v suprasubdukčnej zóne.
Pre presnejšiu charakteristiku je potrebné zahrnúť do porovnania aj zloženie olivínu,
respektíve pyroxénu.
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upper part of river Žitava catchment
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Introduction and aim
The changing climate conditions are affecting both the living and non living nature on
planet Earth. One of the first subsystems affected is going to be the hydrosphere and the
impact of climate change on hydrologic cycle, which has been proved by many studies.
According to European Environmental Agency technical report [1] the quality and the
quantity of water resources will be affected, which will cause higher intensity of floods and
droughts, water availability and water management demands. According to Majerčáková and
Šedík [2] since 80-ties the average year precipitation volume have in Slovakia rarely reached
the long term average and mostly it was under the average. This varies from place to place
and from month to month, but the tendency of declining annual rainfall rate and increasing
extreme events occurrence has to be observed and analysed. There have been plenty of tools
developed to assess the hydrological response of river catchments on changing climate and
one of them is the hydrologic model SWAT (Soil Water Assessment Tool). The hydrologic
model SWAT (Soil Water Assessment Tool) is a river basin scale model developed to
quantify the impact of land management practices in large, complex watersheds [3] with
varying soil types, land use and management practices over long periods of time. It is very
complex tool and already while preparing the input files for SWAT modelling, many
information about the weather impact on the hydrology cycle can be examined, summed up in
so called wgn input file.
In this paper we aim to bring a comprehensive overview of statistical methods for
chosen climate input data calculation and analyse obtained results in order to understand their
quantitative and qualitative meaning for hydrological processes at Žitava river catchment and
its subcatchment Hostiansky stream.

Matherials and methods
All following values for the .wgn input file were calculated for 26 year period of time
since 1983 till 2008 at two observation stations: Tesárske Mlyňany station and Zlaté Moravce
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Weather station. Climate data (mean daily precipitation, maximal and minimal daily air
temperature, daily global radiation, wind speed and relative air humidity) were obtained from
Slovak Hydrometeorological Institute. Most of the .wgn input file data calculation has been
realised according to [4]. Most of needed data can be calculated by using simple functions for
example in Microsoft Excel, but e.g. calculating the probability of a wet day following a dry
day in the month, could be very complicated and long lasting process. For this reason we have
also used the program pcpSTAT [5], which calculates precipitation data needed for .wgn input
file (Tab. 1, 2). Program dew02.exe [6] has been used to calculate dew point (Tab. 1, 2),
which also calculates mean daily maximum and minimum temperatures for month. The
capability of the program to achieve true values has been evaluated by using Microsoft Excel
in case of first and second parameters (1, 2).

1 − 2) Average daily maximum air temperature for month (ºC) and Average daily
minimum air temperature for month (ºC); This values are calculated by summing the
maximum/minimum air temperature for every day in the month for all years of record and
dividing by the number of days summed.

3 − 4) Standard deviation for daily maximum/minimum air temperature in month (ºC);
This parameters quantifies the variability in maximum/minimum temperature for each month.
The standard deviation is calculated

[A]

where σmx

mon

is standard deviation of average daily maximum/minimum air temperature in

month (°C), T

µmx

mon

mx,mon

is measured daily maximum/minimum air temperature in month (°C),

is mean daily maximum/minimum temperature for the month (°C), and N is the total

number of records of maximum/minimum daily temperature in month.

5) Average precipitation volume in month (mm); similar to 1) and 2)
6) Standard deviation for daily precipitation volume in month; similar to 3) and 4)
7) Skew coefficient for daily precipitation in month; This value quantifies the asymmetry
or symmetry of precipitation distribution around the mean monthly values. It is calculated as:
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[B]
where g

mon

is the skew coefficient of precipitation in a month, N is the total number of records

of daily precipitation volumes for month mon, R

day,mon

is precipitation volume (mm) for a

period d in month mon, Rmon is daily average precipitation volume for concrete (mm), and

σ

mon

is standard deviation of daily precipitation volume for the month mon (mm). Daily values

equal zero are included in the skew coefficient calculation.

8 – 9) Probability of a wet day following a dry day in the month, Probability of a wet day
following a wet day in the month; the program pcpSTAT as described in [5] has been used.
10 – 13) Following parameters (Average number of days of precipitation in month,
Maximum 0.5 hour rainfall in entire period of record for month (mm H O), Average
2

2

daily solar radiation for month MJ/m /day, Average daily wind speed in month m/s );
were calculated or determined as described in [4].

14) Average daily dew point temperature in month (ºC);
This value is determined from the sum of dew point temperatures in each day of month for all
years of records and it is divided by the number of observation days. Dew point temperature
is the temperature where the actual water vapour pressure present in the atmosphere is at that
point when air gets saturated by water vapour. Because these values are not measured at the
observation stations, we have used the dew02.exe program [6] to calculate the average dew
point values. The program determines dew point from daily maximum and minimum air
temperatures and relative air humidity.

Results and discussion
Žikava Station (1983 – 2008)
Some important facts determined out of our calculations should be mentioned besides
all obvious characteristics, which can be easily read in table 1. In June the second highest
standard deviation (5,6058) have been observed. The highest standard deviation was
calculated for August (5,6159), which indicates an assumption that in August, the mean
monthly precipitation volume will vary the most. In August, there were extremely wet years
(1988, 1994, 2006 and 2007 with average mean monthly precipitation volume exceeding 120
mm) recorded at Žikava weather station. In the other hand extremely dry August in 1992 (0,4
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mm), and 1990 has been recorded at the same station (9,4 mm). Higher standard deviations in
summer months indicate the occurrence of extreme rain events and that is causing the
inaccuracy of mean monthly values. The highest monthly precipitation volume ever was
recorded in June 1999 (181 mm) followed by relatively wet July (110 mm). This climate
situation was reflected on a hydrological situation of Hostiansky stream. 23rd. of June 1999 the
ninth highest streamflow ever recorded (8,1 m3.s-1) since the beginning of records
(1.11.1969). All winter months occur to have the lowest standard deviation value, with
absolute minimum in February 1998 (0,20 mm).
In terms of climate data analysis the skew coefficient is an interesting value. It is
similarly equal for all months and we have observed only positive values, which means that
the average precipitation volume is higher as median value and most of the values in observed
period is lower than the average. This value represents the fact of extreme rain or snow events
occurrence. The highest skew coefficient value was calculated for August (4,64), which is
most probably connected to the summer weather character and the occurrence of extreme
precipitation events originating from convective cumulonimbus clouds. But also autumn
month October has shown high value of skew coefficient (5,17). The lowest value is recorded
in May (3,2) and November (3,5), which indicates mainly equal precipitation rate with less
extreme events. This is connected to the frontal character of spring and autumn weather with
occurrence of periods with equal average precipitation volume.
Tab.1: Statistical analysis of daily precipitation data and average daily dew point temperature at Žikava weather
station (1983 – 2008)

Other calculated data (PR_W1, PR_W2) showed in Table 1 are comparatively equal for the
whole period in each month. The highest average number of days with precipitation was
recorded in months May (11,77) and June (11,35). The lowest in September (9,00).
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Other values listed in Table two correlate with the weather character throughout the year and
represent the long term average values typical for colder winters with relatively high air
humidity and warmer summers with relatively lower air humidity, which also affects the
temperatures of dew point.

Mlyňany weather station (1983 – 2008)
Apart those characteristics, which can be easily read out of table 2, we´d like to point
out some other important facts resulted from our calculations. The hydrological situation of
river Žitava was dramatic on 23rd. of June 1999 with third highest streamflow record (9,75
m3.s-1) since 1968. Also two previous days above-average daily precipitation volumes (45
resp. 30,4 mm) were observed. The lowest average precipitation volumes are present in winter
periods with minimum in February (33,23 mm). All winter months show also lowest standard
deviation value with absolute minimum mean monthly precipitation volume recorded in April
2007 (0,0 mm).
The skew coefficient is in all months similar with positive values, which means that
the average of monthly precipitation volume is higher than median and the most of the values
in observed data set is lower than the average. This tendency is logical due to extreme events
which are significantly exceeding the average values. The average values are closer to zero.
The highest skew coefficient has been calculated for October (5,84). The lowest skew
coefficient at Žikava weather station has been calculated for May (3,6), but even lower for
September (3,39). Due to these results we logically expect lower occurrence of extreme rain
events in these months, which is proved by observations.
Tab.2: Statistical analysis of daily precipitation data and average daily dew point temperature at Mlyňany
weather station (1983 – 2008)
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Other calculated values (PR_W1, PR_W2) listed in table 2 are similarly equal during
the whole period of record in each month. The highest average number of days with
precipitation occurrence has been recorded for months November and December (13,04), the
lowest for July (9,73).
For other values at Mlyňany weather station listed in table 2 we consider the same as
for the Žikava station.

Conclusion
In this paper we focused on comprehensive set of statistical methods for chosen
climate input data calculation and analysed obtained results in order to understand their
quantitative and qualitative meaning for hydrological processes at Žitava river catchment and
its subcatchment Hostiansky stream. We have found out how is the watershed behaviour
affected by certain weather conditions according to data recorded at two weather and two
hydrology stations located at upper part of river Žitava catchment in a period since 1983 to
2008. In general we can state that the hydrological response of the river due to extreme rain
events (high peak flows) or droughts (lowest streamflows) is expected due to current weather
character. Collected statistical material may also provide further options to assess possible
affects of trends of these calculated values and climate characteristics on the SWAT model
performance as all this data are used as an .wgn input file for hydrological modelling with
SWAT.
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Úvod a formulácia cieľa
Goethit

(Oxo-hydroxid

železitý

α-FeOOH)

je

jeden

z najrozšírenejších

a

najstabilnejších oxidov železa v prírode. Kladný povrchový náboj robí z neho efektívny
sorbent pre mnohé prvky. Vďaka vysokej sorpčnej kapacite a veľkému mernému povrchu
zohráva spolu s ostatnými oxo-hydroxidmi železa (hematit, magnetit) významnú úlohu pri
regulácii koncentrácie rastlinných živín (napr. fosforečnanov), organických a anorganických
polutantov [1]. Predstavuje dôležitý pokrok v remediačných opatreniach, pretože je to
pomerne lacný spôsob rekultivácie vôd a pôd. Dôležitými faktormi absorpcie iónov na goethit
je ich mobilita, oxidačno-redukčné podmienky, teplota či prítomnosť iných prvkov. Rýchlosť
sorpcie závisí tiež od vlastností povrchu tuhého telesa. Primárne prebieha sorpcia na povrchu
v podobe tenkej priľahlej vrstvy, zatiaľ čo pohlcovanie látok v póroch je len sekundárny
proces. Po uplynutí určitej doby, za stálej teploty a tlaku nastane tak, ako pri každom deji aj
pri adsorpcii rovnovážny stav. Závislosť množstva adsorbátu naviazaného na adsorbent od
rovnovážnej koncentrácie v roztoku vyjadruje adsorpčná izoterma [2]. Arzén (As) je rozšírený
vo vodnom prostredí, atmosfére, pôde i sedimentoch a pôsobí vysoko toxicky na flóru, faunu
aj na ľudské zdravie. Mobilita a možná biologická dostupnosť arzénu v prírodnom prostredí je
silno ovplyvnená interakciami medzi arzénom a povrchom minerálov. Hlavnými minerálmi,
na ktoré sa viaže arzén sú oxo-hydroxidy železa, hliníka a mangánu. Práve tieto oxohydroxidy sú pravdepodobne najdôležitejšími pri kontrole mobility arzénu v systéme pôdavoda-rastinstvo. Arzeničnan As(V) sa vyskytuje najmä v aerobných podmienkach, kým
arzenitan As(III) prevláda v anaeróbnych podmienkach a je považovaný za viac toxický
a mobilnejší ako arzeničnan [3]. Veľké množstvá arzénu sa do prírodného prostredia uvoľňujú
spaľovaním fosílnych palív, najmä uhlia. Ďalším zdrojom As sú prírodné fosforečnany,
priemyselné pesticídy a odpady z banskej činnosti [4]. Vďaka toxickým vlastnostiam patrí
arzén k intenzívne sledovaným prvkom v biologickom materiáli, ako aj v rôznych zložkách
životného prostredia. Sb (V) aj Sb (III) sú stabilné formy v oxidačných aj redukčných
podmienkach. Toxicita, reaktivita aj bioprístupnosť závisia od chemickej formy. Sb (III) má
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v prírode väčšiu prevahu a je všeobecne považovaný za viac toxickejší a môže predstavovať
potenciálne karcinogénne riziko pre ľudí. Základné informácie o sorpčnom správaní Sb na
pôdu a pôdne zložky sú veľmi obmedzené. Mnohé z nich sú založené na predpoklade
rovnakých chemických vlastností a chemického správania sa s arzénom. Štúdie sorpcie Sb na
povrch minerálov nám pomôžu kontrolovať jeho transport, mobilitu a vplyv na prostredie [5].
Fosfor tvorí významný podiel v environmentálnej chémii. Je dôležitý pre správny rast a vývin
suchozemských, ale aj vodných rastlín (najmä rias). Jeho nadbytok však spôsobuje, že sa
stáva nežiadúcim. Postupy umožňujúce jeho odstránenie z prostredia sú často založené na
sorpcii, preto je nevyhnutné poznať sorpčné chovanie fosforu voči dôležitým prírodným
sorbentom [6]. Na fosfor sú bohaté najmä semená rastlín, ale aj telá živočíchov (kosti, zuby,
nervové tkanivo, schránky mäkkýšov). Vďaka tejto biochemickej koncentrácii môžu
v sedimentačných podmienkach vznikať ložiská fosforu, ktorých význam často prevyšuje
význam primárnych magmatických ložísk fosforu [7]. V tejto práci sme sa venovali štúdiu
sorpcie oxoaniónov päťmocného As, Sb a P na synteticky pripravený goethit. Prevažná časť
bola zameraná na štúdium závislosti sorbovanej koncentrácie od rovnovážnej koncentrácie
v roztoku pre jednotlivé anióny, ako aj pre ich vzájomné zmesi. Venovali sme sa aj
pozorovaniu priebehu sorpčného správania aniónov na goethit, ktorý bol vopred tepelne
modifikovaný.

Materiál a metódy
Goethit bol pripravený metódou podľa Böhma [1]. 100 ml 1 mol/l roztok
(Fe(NO3)3.9H2O (p.a., Alfa Aesar) bol zmiešaný so 180 ml 5 mol/l roztoku KOH (p.a.,
Lachema) v 2 l PE fľaši. Zmes bola doplnená po 2,0 l redestilovanou vodou (RDV),
temperovaná pri teplote 70 °C 5 dní s premiešavaním 1 krát za deň. Následne bola suspenzia
opakovane premývaná RDV, zrazenina goethitu oddeľovaná centrifugáciu a filtráciou, pokiaľ
hodnota pH supernatant neklesla pod 5,0 a koncentrácia iónov draslíka pod 0,1 mg/l. Na záver
bol goethit vysušený pri izbovej teplote a homogenizovaný v achátovom mlyne. Zásobné
roztoky aniónov boli pripravené z As2O5 (p.a., Lachema), KSb(OH)6 (p.a., FLUKA)
a KH2PO4 (p.a., Lachema) s použitím RDV.
Sorpčné izotermy boli vypracované prídavkom rôzneho množstva aniónov k 0,025 g
goethitu v 50 ml roztoku. Ako pozaďový elektrolyt bol použitý 0,1 mol.l-1 KNO3, pH
roztokov bolo upravené na hodnotu pH=3,0. Roztoky boli premiešavané na laboratórnej
trepačke 24 h a následne centrifugované. Koncentrácie analytov boli v roztokoch stanovené
metódou ICP-OES ( ICP spektrometer Jobin-Yvon 70 Plus) pri vlnových dĺžkach As 193,690
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nm, Sb 206,833 nm a P 213,618 nm. Identický postup sme použili aj pri experimentoch
s vopred tepelne upraveným goethitom. Goethit bol ohrievaný v muflovej peci po dobu 3
hodín pri teplotách 100 °C, 200 °C a 300 °C.

Výsledky a diskusia
Adsorpčné izotermy
Pre študované oxoanióny As(V), Sb(V) a P(V) bola vypracovaná absorpčná izoterma,
ako závislosť koncentrácie sorbovaného analytu od jeho rovnovážnej koncentrácie v roztoku.
Experimentálne dáta boli preložené Langmuirovým modelom adsorpčnej izotermy [8].
Výsledky sú znázornené na obr. 1. Rovnovážna sorbovaná koncentrácia dosahuje pre Sb(V)
asi dvojnásobnú hodnotu ako pre As(V) a P(V), čo naznačuje vyššiu afinitu Sb(V) pre
goethitu.
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Obr. 1: Langmuirova adsorpčná izoterma pre As(V), Sb(V) a P(V)
Sorpcia As(V), Sb(V) a P(V) v zmesiach
Sledované boli vzájomné vplyvy oxoaniónov pri sorpcii na syntetický goethit. Boli
vypracované roztoky, ktoré obsahovali analyty osamote aj v binárnych zmesiach s ďalšími
dvoma sledovanými analytmi. Počiatočné množstvá študovaných analytov boli zhodné
a nadobúdali hodnoty 50, 125 a 250 µmol/g, pričom počiatočná koncentrácia druhého prvku
v binárnej zmesi bola zvýšená tak, aby sa blížila možným obsahom daného prvku v reálnych

čistých, resp. kontaminovaných pôdach (pre P(V) 650, 3500 a 16000 µmol/l, pre As(V) 250,
1500 a 2500 µmol/l). Výsledky sú znázornené na obr. 2. a 3. Ako možno vidieť sorpcie
analytov za prítomnosti ďalšieho prvku dosahujú o polovicu nižšie hodnoty, ako keď sa
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sorbujú samotné. Pričom, čím zvyšujeme počiatočnú koncentráciu druhého aniónu sorpčná
schopnosť pozorovaného analytu sa znižuje.
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Obr. 2: Sorpcia As(V) a Sb(V) samotne a v zmesiach s P(V)
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Obr. 3: Sorpcia Sb(V) a P(V) samostatne a v zmesiach s As(V)
Sorpcia analytov na tepelne upravený goethit
Pred samotným uskutočnením experimentu bol goethit ohrievaný pri 100, 200 a 300 °C
a zaujímal nás vplyv tohto procesu na priebeh adsorpčnej izotermy oxoaniónov As(V), Sb(V)
a P(V). Na obr. 4 sú prezentované výsledky, z ktorých vidieť, že priebeh sorpčnej izotermy je
ovplyvnený ohrievaním goethitu pred priebehom adsorpcie iónov a to najvýraznejšie pri
300°C, keď sa hodnoty nasorbovaných iónov zvýšili o vyše 100% . Pri 200 °C je tento vplyv
už menej výrazný a to približne o polovicu a pri 100 °C bol vplyv vyžíhania goethitu
minimálny.
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Obr. 4: Priebeh sorpcia oxoaniónov As(V), Sb(V) a P(V) na tepelne upravený goethit

Záver
Výsledky, ktoré sú opísané v tejto práci poukazujú na to, že napriek podobnostiam
v chemických vlastnostiach pozorovaných prvkov prebieha ich sorpcia na synteticky
pripravený goethit čiastočne rozdielnym mechanizmom. Porovnanie Langmuirových
izoteriem pre tri študované oxoanióny naznačuje porovnateľnú afinitu As(V) a P(V) a o niečo
vyššiu afinitu Sb(V) pre goethitu. Vo vzájomných dvojprvkových zmesiach je najmenej
rušená sorpcia Sb(V), výraznejší vplyv prítomnosti druhého aniónu je pri As(V) a P(V). Pri
experimentoch s tepelne upraveným goethitom sme prišli k záveru, že ohrievaný goethit
poukazuje výrazný nárast sorpčnej kapacity voči As(V), Sb(V) a P(V). Bude to spôsobené
pravdepodobne uvoľňovaním OH skupín z povrchu sorbentu pri procese ohrievania, čím
vznikajú voľné sorpčné centrá [9].
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Dynamika lúčnych a pasienkových spoločenstiev v Zliechovskej kotline vo vzťahu
k intenzite využívania krajiny
Barbora Fedorková
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Katedra ekosozológie a fyziotaktiky,
Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava,Slovenská republika, b.fedorkova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Lúčne a pasienkové spoločenstvá v podhorských oblastiach Slovenska sú súčasťou
krajinného rázu. Ich extenzívne využívanie tradičným spôsobom, t.j. na pastvu oviec,
hovädzieho dobytka a pre produkciu sena na zimu, umožnilo v našich zemepisných šírkach,
kde klimaxové spoločenstvá tvorí zmiešaný les, rozšírenie mnohých svetlomilných bylinných
druhov, z ktorých mnohé sa stali chránenými či endemickými druhmi. Vďaka veľkej
variabilnosti podmienok a rýchlej dynamike týchto spoločenstiev sa vyvinuli porasty s veľmi
vysokým druhovým bohatstvom a teda zastávajú aj funkciu ochrany genofondu. Tieto
spoločenstvá majú tiež vodoochrannú a pôdoochrannú funkciu a z estetického hľadiska majú
významný vplyv na rozmanitosť krajinnej štruktúry. Vytvárajú mozaikovitosť v krajine, a tak
prispievajú k vyššej krajinárskej hodnote a atraktivite územia [1].
Cieľom práce bolo zmapovať lúčne a pasienkové spoločenstvá v Zliechovskej kotline,
ktoré podliehajú rôznym spôsobom obhospodarovania, a ich začlenenie do príslušnej
syntaxonomickej triedy na úrovni zväzu. Ďalej charakterizovať hospodárenie v krajine
a popísať hlavné faktory determinujúce dynamiku týchto spoločenstiev, t.j. faktory, ktoré
majú vplyv na meniacu sa abundaciu druhov a gradient zmien výskytu lúčnych
a pasienkových spoločenstiev.

Materiál a metódy
Zliechovská kotlina sa nachádza v Trenčianskom samosprávnom kraji, okres Ilava. Je
súčasťou geologického celku Strážovské vrchy. Leží v juhovýchodnej časti pohoria, na
juhozápadnom okraji Strážovského masívu [2]. Kotlina je bohatá na vodné zdroje, ktoré
významne ovplyvňujú rastlinné spoločenstvá. Nachádza sa tu významný mokraďový biotop,
na ochranu ktorého bola v roku 2001 vyhlásená Prírodná pamiatka Zliechovský močiar [3].
Depresné a svahové lúčne prameniská udržiavajú relatívne stálu vlhkosť lúk, ktorá nie je
ovplyvnená zrážkovými výkyvmi.
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Z fytogeografického začlenenia patrí Zliechovská kotlina do oblasti západokarpatskej
flóry (Carpaticum occidentale), obvod predkarpatskej flóry (Praecarpaticum) [4].
Potenciálnu prirodzenú vegetáciu tu tvoria bukové lesy [5].
V súčasnosti je kotlina prevažne odlesnená a krajinnú pokrývku tvoria

polia

a trávnaté plochy a zastavané územie obce Zliechov.
Fytocenologické zápisy na lúkach a pasienkoch boli v Zliechovskej kotline
vykonávané priebežne od roka 2008. Jarný aspekt bol zaznamenaný v dňoch 9.-14.4.2009.
Spracovanie väčšiny zápisov a ich doplnenie sa uskutočnilo v termíne 12.-16.6.2009 a 26.6.2.7.2009, jesenný aspekt bol zaznamenaný v dňoch 24.-25.10.2009. Spolu bolo zmapovaných
12 lokalít.
Pri zápisoch bol pre presnú lokalizáciu jednotlivých zápisov použitý GPS prístroj,
pomocou ktorého bola zaznamenávaná aj nadmorská výška a orientácia svahov voči
svetovým stranám.
Fytocenologické zápisy boli realizované v zmysle zürišsko-montpellierskej školy a pre
kvantifikáciu taxónov bola využitá Braun-Blanquetova stupnica [6]. Jednotlivé plochy boli
vybrané na základe rôznej intenzity a charakteru využívania lúk a pasienkov, pričom na
každom type bolo uskutočnených 8 zápisov, v jednom prípade 9. Základná plocha každého
zápisu bola 2 m2. Pre spracovanie fytocenologických zápisov bol využitý program Turboveg
for Windows.
Pre potreby tejto práce budeme využívať pojem lúka a pasienok z agronomického
pohľadu, teda porasty využívané v prevažnej miere kosením (lúka) alebo pastvou (pasienok),
resp. kombinovaným spôsobom v priamej nadväznosti na ich využitie na chov hospodárskych
zvierat [1].
Taktiež boli v spomínaných termínoch a za rovnakých metodických podmienok
zmapované aj 4 poľné cesty, ktoré takto reprezentujú dynamiku spoločenstiev vo vzťahu
k vzdialenosti od sídla a vo vzťahu k intenzite (frekventovanosti) využívania. V dvoch
prípadoch bolo uskutočnených 5 zápisov, v dvoch 6.
Hospodárenie v oblasti výrazne ovplyvnil rok 1989, kedy po uvoľnení politickej
situácie došlo k zmenám majetkových pomerov v oblasti s následnou zmenou intenzity
obhospodarovania týchto spoločenstiev.
Pred rokom 1989 využívali travinné spoločenstvá Štátne majetky. Na priľahlých
lúkach sa v polovici 20. storočia okrem oviec (400-450 ks) choval aj hovädzí dobytok (200300 ks), kozy (83 ks), ale aj ošípané (360 ks). Pod svahmi Javorinky sa pestovali aj
poľnohospodárske plodiny: kŕmna repa, lucerna, jačmeň, ovos, zemiaky a ľan. Lúky boli a aj
1291

sú hnojené maštaľným hnojom. Súkromníci vtedy vlastnili navyše 241 ks dobytka, 395 ks
ošípaných a 146 ks oviec. Navyše bola časť územia spätne zalesnená [7].
Po roku 1989 sa upustilo od veľkoplošného pestovania plodín. Vo všeobecnosti
môžeme súčasné hospodárenie rozdeliť na maloroľnícke a hospodárenie väčších fariem.
Maloroľníci dnes obhospodarujú 58,6 ha ornej pôdy a 360,2 ha trvalých trávnych
porastov, ktoré sa kosia viackrát do roka alebo priebežne [8]. Ornú pôdu získali ešte za
bývalého režimu ako 20 árové záhumienky [7]. Pestujú na nich najmä zemiaky, koreňovú
zeleninu, fazuľu, kapustu, tekvicu a ďalšie plodiny.
V obci ďalej 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.
Farma praktizuje ekologické hospodárstvo a predáva certifikované bioprodukty. Zvyšné dve
farmy obhospodarujú lúky napravo od obce a pod ňou (spolu 727,6 ha) a spolu vlastnia 1200
kusov oviec a 200 kusov hovädzieho dobytka [8]. 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 [8]. Taktiež na pasienkoch poklesol aj počet pasúcich sa
hospodárskych zvierat (oviec), ktoré majú dôležitú ekologickú regulačnú funkciu vzhľadom
k udržiavaniu charakteru kultúrnych lúk [9], predovšetkým na horných lúkach, kde ich počty
v minulosti dosahovali až 700 kusov [8].

Výsledky a diskusia
Zmapovaných bolo spolu 16 rôznych lokalít, z toho 4 poľné cesty (Obr.1). Lúčne
a pasienkové spoločenstvá a spoločenstvá poľných ciest Zliechovskej kotliny boli na základe
fytocenologických zápisov začlenené do nasledovných zväzov podľa Katalógu biotopov [10]:

 Vysokobylinné spoločenstvá na vlhkých lúkach zväzu Calthion R.Tx. 1937 em.
Balátová-Tuláčková 1978;

 Nížinné a podhorské kosné lúky zväzu Arrhenatherion elatioris Koch 1926;
 Mezofilné pasienky a spásané lúky zväzu Cynosurion cristati R.Tx. 1947;
 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí zväzu Calthion R.Tx. 1937 em.
Balátová-Tuláčková 1978;

 Nitrofilná ruderálna vegetácia mimo sídiel zväzu Aegopodion podagrariae R.Tx. 1967
Podrobnejší prehľad mapovaných spoločenstiev je uvedený v Tab.1.
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Obr.1.: Prehľad rozmiestnenia mapovaných lokalít
Legenda:

●

Extenzívny pasienok

♦

Intenzívne hnojená viackosná lúka

Intenzívny pasienok

◊

Poľná cesta

◙

Mokraď

Tab.1.: Prehľad mapovaných spoločenstiev
Číslo

Popis

Zväz

1

Viackosná lúka s príležitostnou pastvou kôz

Arrhenatherion elatioris

2

Viackosná lúka s príležitostnou pastvou kôz

Arrhenatherion elatioris

3

Extenzívny pasienok oviec

Arrhenatherion elatioris

4

Intenzívne hnojená viackosná lúka

Arrhenatherion elatioris

5

Extenzívny pasienok oviec

Arrhenatherion elatioris

6

Intenzívny pasienok hovädzieho dobytka

Cynosurion cristati

7

Extenzívny zarastajúci pasienok oviec

Arrhenatherion elatioris

9

Mokraď

Calthion

10

Intenzívny pasienok oviec, večerné zhromaždisko oviec

Cynosurion cristati

11

Extenzívny pasienok oviec

Arrhenatherion elatioris

12

Intenzívny pasienok oviec

Cynosurion cristati

13

Poľná cesta - turistický chodník

Arrhenatherion elatioris

14

Frekventovaná poľná cesta na hranici obce

Aegopodion podagrariae
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15

Málo frekventovaná poľná cesta

Arrhenatherion elatioris

17

Zarastajúca poľná cesta

Arrhenatherion elatioris

18

Extenzívny pasienok dobytka a oviec

Arrhenatherion elatioris

Faktory ovplyvňujúce dynamiku lúčnych spoločenstiev v Zliechovskej kotline na
základe výskumu možno charakterizovať nasledovne:
1. Intenzita pastvy hospodárskych zvierat ovplyvňuje predovšetkým prítomnosť tých druhov
rastlín, ktoré sú odolné voči paseniu a zošľapávaniu, napríklad druhy Trifolium repens,
Achilea millefolium, Alopecurus pratensis, Elytrigia repens, Cynosurus cristatus. Druhým

variantom sú druhy, ktoré zvieratá nekonzumujú pre obsah rôznych látok v pletivách – druhy
rodu Rumex, príp. druhy s inými ochrannými mechanizmami ako Urtica dioica a druhy rodu
Cirsium.

2.

Hydrologický

režim

jednotlivých

lokalít

ovplyvňuje

prítomnosť

a abundanciu

vlhkomilných druhov. Prítomnosť zvýšeného množstva vody v pôde tu indikujú druhy rodu
Carex: C. muricata, C. flava, C. gracilis, ďalej Juncus effusus, Mentha longifolia, Trolius
altissimus, Geranium pratense.

3. Antropické ovplyvnenie lokalít je zrejmé predovšetkým v blízkosti polí a poľných ciest,
kde do spoločenstiev prenikajú synantropné druhy ako Symphytum tuberosus, Daucus carota,
Aegopodium podagraria, Rubus caesius, Heracleum sphondylium, Arctium lappa, Artemisia
vulgaris, Chenopodium album a ďalšie.

Záver
Na základe syntaxonomickej klasifikácie týchto hodnotených

spoločenstiev

v súčinnosti so spôsobom hospodárenia boli určené hlavné faktory determinujúce dynamiku
týchto spoločenstiev, t.j. faktory, ktoré majú vplyv na meniacu sa abundanciu druhov a
gradient zmien výskytu lúčnych a pasienkových spoločenstiev. V Zliechovskej kotline sa
v prevažnej miere vyskytujú spoločenstvá zväzov Arrhenatherion elatioris Koch 1926
(nížinné a podhorské kosné lúky) a Cynosurion cristati R.Tx. 1947 (mezofilné pasienky
a spásané lúky). Ide o spoločenstvá využívané na pastvu a produkciu sena pre hospodárske
zvieratá. Dynamika týchto spoločenstiev je podmienená predovšetkým intenzitou ich
využívania v súčinnosti s hydrologickým režimom, ktoré ovplyvňujú druhové zloženie
jednotlivých lokalít.
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Hodnotenie kinetiky viazania Sb(III) na biomasu pečiarky dvojvýtrusovej
(Agaricus bisporus)
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Úvod a formulácia cieľa
Kontaminácia vodného prostredia antimónom predstavuje, vzhľadom na jeho toxické
účinky, vážnu hrozbu pre životné prostredie a zdravie človeka. Antimón sa v prírodných
vodách vyskytuje v oxidačných stavoch Sb(III) a Sb(V). Zlúčeniny Sb(III) majú vo
všeobecnosti vyššiu toxicitu ako Sb(V) [1, 2].
Jedným z najdôležitejších antropogénnych zdrojov kontaminácie Sb je banská činnost
a spracovanie rúd. Na Slovensku je zaznamenaný pomerne bohatý výskyt antimónovej rudy,
ktorá bola v minulosti intenzívne ťažená (bývalá ČSSR patrila k popredným svetovým
producentom Sb). Ťažba Sb rúd prebiehala najmä v Spišsko-gemerskom rudohorí, v Nízkych
Tatrách a Malých Karpatoch. Staré banské diela v týchto oblastiach predstavujú významný
zdroj kontaminácie vôd antimónom [3].
Jednou z perspektívnych metód pre remediáciu takto kontaminovaných vôd je využitie
biosorpcie, ktorá je založená na viazaní antimónu z vodného prostredia na biomasu [4-7].
Výhodou tejto metódy je najmä možnosť využiť biomasu, ktorá vzniká vo veľkých
množstvách ako odpadový produkt poľnohospodárstva, potravinárskeho a farmaceutického
priemyslu a zároveň je obnoviteľným prírodným zdrojom. Pre viazanie antimónu bola
experimentálne použitá napríklad biomasa kvasiniek [8,9], bazidiomycét [10] a slnečnice
ročnej [11].
Cieľom predkladanej práce je zhodnotenie kinetiky viazania Sb(III) na biomasu
pečiarky dvojvýtrusnej (Agaricus bisporus).
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Materiál a metódy
Príprava biomasy: Huby, ktorých biomasa bola použitá v experimentoch, boli

zakúpené v obchodnom reťazci, následne umyté, nakrájané a usušené pri 80°C. Usušená
biomasa bola rozdrvená v trecej miske a preosiata cez sito s veľkosťou otvorov 0,5 mm.
Biomasa bola následne štyrikrát premytá vo veľkom množstve destilovanej vody, znovu
usušená pri 80°C a preosiata.
Biosorpcia: Zásobný roztok Sb(III) bol pripravený rozpustením hemihydrátu vínanu

antimonylo-draselného. Viazanie antimónu bolo sledované v dynamických podmienkach, pri
140 ot.min-1, dávkovaní 0,1 g biomasy na 50 ml roztoku, iniciálna koncentrácia Sb(III) v
roztoku bola 8,34 mg.l-1, pH roztoku po sorpcii bolo 4,7. Z tohto roztoku boli v určených

časových intervaloch po krátkom prerušní trepania a usadení biomasy odoberané vzorky
roztoku (0,2 ml). Obsah antimónu vo vzorkách bol stanovený metódou prietokovej
elektrochemickej spektrometrie (Ecaflow 150, Istran, Bratislava). Pre vyhodnotenie získaných
výsledkov boli použité modely pseudo prvého (A), pseudo druhého (B) a pseudo n-tého
poriadku (C), ako aj model vnútročasticovej difúzie (D).

S t = S eq (1 − e − k1t )

St =

(A)

S eq2 k 2 t

(B)

1+ S eq k 2 t

[

1− p
S t = S eq − S eq
− (1 − p)k n t

]

1
1− p

(C)

S t = k w t 0,5 + C

(D)

kde St je množstvo Sb naviazané na jednotku hmotnosti biomasy v čase t (mg.g-1), Seq je
množstvo Sb naviazané na jednotku hmotnosti biomasy po dosiahnutí rovnovážneho stavu
(mg.g-1); k1, k2 a kn sú rýchlostné konštanty, p je poriadok reakcie; kw a C sú konštany modelu
vnútročasticovej difúzie.

Výsledky a diskusia
Experimentálne výsledky, spolu s krivkami modelov pseudo prvého, pseudo druhého a
pseudo n-tého poriadku sú znázornené na Obr. 1. Z výsledkov vyplýva, že k dosiahnutiu
rovnováhy došlo približne po 150 minútach. Pérez-Corona [8] uvádzajú pri sorpcii Sb na
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biomasu kvasiniek dosiahnutie rovnováhy po 30 minútach, zatiaľ čo Marcellino et al. [9],
rovnako pri sorpcii Sb na biomasu kvasiniek uvádzajú až 24 hodín. Autori tento rozdiel
zdôvodnili odlišnými podmienkami experimentov (pH, dávkovanie biomasy, iniciálna
koncentrácia Sb). Tomko et al. [10] hodnotili kinetiku viazania Sb(III) na biomasu huby
Agaricus campester, pričom zistili dosiahnutie rovnováhy už po 10 minútach. Typ biomasy,

iniciálna koncentrácia Sb, ako aj dávkovanie boli veľmi podobné nášmu experimentu.
Rozdielny výsledok je preto možné zdôvodniť odlišnou formou antimónu (autori pripravili
roztok Sb rozpustením soli SbCl3), prípadne odlišným pH počas sorpcie (2,8).

Obr. 1: Zhodnotenie kinetiky viazania Sb(III) biomasou huby Agaricus bisporus modelmi pseudo prvého,
pseudo druhého a pseudo n-tého poriadku.

Hodnoty konštánt jednotlivých modelov ako aj hodnoty koeficientu determinácie (R2)
a strednej kvadratickej chyby (RMSE) sú uvedené v Tab. 1. Na základe hodnôt R2 a RMSE
možno usúdiť, že pre interpretáciu experimentálnych výsledkov je najvhodnejší model pseudo
prvého poriadku, pričom rýchlostná konštanta tohto modelu má hodnotu 0,036 a sorpčná
kapacita biomasy po dosiahnutí rovnovážneho stavu je 1,467 mgSb.g-1. Počas experimentu sa
na biomasu naviazalo 35 % celkového množstva Sb, pôvodne prítomného v roztoku. Tomko
et al. [10] uvádzajú oveľa vyššiu efektivitu (až 95 %).
Tab. 1: Hodnoty konštánt, koeficientov determinácie (R2) a strednej kvadratickej chyby (RMSE) modelov
pseudo prvého, pseudo druhého a pseudo n-tého poriadku.

model

Seq (mg.g-1)

k1/k2/kn
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p

R2

RMSE

pseudo prvého poriadku

1,467

0,036

-

0,957

0,111

pseudo druhého poriadku

1,681

0,026

-

0,944

0,126

pseudo n-tého poriadku

1,478

0,036

1,088

0,946

0,121

Na Obr. 2 je znázornená interpretácia experimentálnych výsledkov modelom
vnútročasticovej difúzie. Konštanty tohto modelu, ako aj hodnoty R2 a RMSE sú uvedené v
Tab. 2. V optimálnom prípade by malo byť možné rozdeliť priebeh biosorpcie na časové
úseky, v ktorých by mala závislosť St od t1/2 lineárny priebeh s odlišným sklonom. V prvej,
zvyčajne najstrmšej časti ovplyvňuje rýchlosť sorpcie vonkajší látkový tok, nasleduje druhá,
zvyčajne pomalšia fáza, kde je limitujúcim faktorom difúzia častíc do vnútorných priestorov a
pórov biomasy a v závere by malo byť dosiahnuté plató, pri ktorom dochádza k vytvoreniu
rovnováhy medzi rýchlosťou sorpcie a desorpcie [12]. Hodnota parametra C je úmerná hrúbke
difúznej vrstvy. Z hodnôt v Tab. 2 možno usúdiť, že aj keď hodnota R2 pre daný model je
pomerne vysoká, pre rozdelenie výsledkov na jednotlivé časové úseky by bolo potrebné
získať viac údajov najmä na začiatku experimentu.

Obr. 2: Zhodnotenie výsledkov modelom vnútročasticovej difúzie.

Tab. 2: Hodnoty konštánt, R2 a RMSE modelu vnútročasticovej difúzie.

kw

C

R2

RMSE

0,095

0,241

0,735

0,274
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Záver
Pre interpretáciu kinetiky biosorpcie Sb(III) na biomasu huby Agaricus bisporus bol
najvhodnejší model pseudo prvého poriadku. Hodnota rýchlostnej konštnanty tohto modelu
bola 0,036 a sorpčná kapacita biomasy po dosiahnutí rovnováhy bola 1,467 mg.g-1.
Rovnovážny stav bol dosiahnutý po 150 minútach, pričom bolo z roztoku na biomasu
naviazané približne 35 % Sb.

Poďakovenie
Príspevok bol vypracovaný v rámci projektov: Grant PRIF UK pre doktorandov č.
39/2009 a KEGA 3/7234/09.
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Aktivita netopierov v rôznych typoch habitatov na lokalite Martinský les (k. ú. Senec)
Zuzana Haceková, Blanka Lehotská
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie,
Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava, z.hacekova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Netopiere využívajú rôzne typy habitatov, pričom každý druh spravidla využíva
niekoľko habitatov. Viazanosť netopierov na určitý typ habitatu pre úkryt, lov, či reprodukciu
je druhovo špecifická a vyjadruje ju habitatová preferencia. Na základe zhodných
ekologických nárokov je možné rozdeliť jednotlivé druhy na [1]: lesné druhy, druhy
intravilánu, druhy otvorených biotopov a druhy vodných biotopov. Výber preferovaného
lovného habitatu je ovplyvnený viacerými faktormi, pričom dôležitú úlohu zohráva letová a
lovecká schopnosť, daná stavbou tela, letového aparátu a echolokáciou, ale aj ekologické
nároky druhu. Jednotlivé druhy využívajú rôzne lovecké stratégie [2]: rýchly let v otvorenom
priestore, pomalý let v otvorenom priestore, zber potravy z povrchu pôdy alebo lístia, zber
potravy z vodnej hladiny alebo lov z úkrytu.
Cieľom práce bolo na základe terénneho výskumu porovnať aktivitu netopierov
v rôznych typoch habitatov – vo vnútri lesa, na okraji lesa a v osídlenom území. Záujmovou
oblasťou bol Martinský les a osada Svätý Martin v k. ú. Senec.

Materiál a metódy
Výskum bol realizovaný raz mesačne v mesiacoch máj až september roku 2009.
Hlavnou výskumnou metódou bol bat-detektoring (zaznamenávanie echolokačných signálov
netopierov), ktorý bol uskutočnený bodovou metódou terénneho výskumu [4]. Celkove bola
aktivita netopierov sledovaná na 11 bodoch (5 vo vnútri lesného porastu, 3 na okraji lesa a 3
v osídlenom území), pričom dĺžka detekcie v každom bode bola 10 minút. Pozorovanie
začínalo 10 minút po západe slnka, prípadne skôr, keď sa zaznamenala aktivita netopierov a
končilo pred polnocou. Počas nahrávacích nocí sa poradie, v akom boli navštevované body
jedného typu habitatu menilo, aby bol minimalizovaný vplyv časového faktora, nakoľko
intenzita aktivity netopierov počas noci kolíše. Prvý vrchol aktivity nastáva pomerne krátko
po západe slnka, keď je početnosť lietajúceho hmyzu najvyššia a postupne smerom k polnoci
klesá [3]. K sledovaniu aktivity netopierov bol použitý ultrazvukový detektor Pettersson D240 a nahrávacie zariadenie EU3C infinity M250.
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Na stanovenie aktivity netopierov boli echolokačné signály netopierov nahrávané
v heterodynovacom (HET) režime, pričom záznamová frekvencia bola kontinuálne
prelaďovaná v rozmedzí 20 – 60 kHz, čo je interval, v ktorom sa dajú zachytiť signály
väčšiny európskych druhov netopierov. Za účelom determinácie jednotlivých druhov
netopierov boli echolokačné signály nahrávané aj v režime Time expansion (TE). Získané
nahrávky boli následne analyzované prostredníctvom programu BatSoundPro 3.3.1b.
Pri vyhodnocovaní aktivity netopierov neboli determinované jednotlivé druhy
netopierov, ale bola sledovaná celková aktivita zástupcov radu Chiroptera. Bola použitá
relatívna aktivita, čiže percentuálne vyjadrený pomer tzv. aktívnych minút, resp. sekúnd (čas
so záznamom echolokačných signálov netopierov) a celkového času nahrávania v HET
režime. Na oddelenie aktívnych minút od zvyšku nahrávky bol použitý program Audacity 1.3.
Prehľad druhov vyskytujúcich sa v jednotlivých typoch habitatov bol získaný na základe
analýzy nahrávok v režime TE.

Výsledky a diskusia
Celkove bolo v období máj – september 2009 na troch sledovaných habitatoch – 1.
vnútro lesného komplexu (interiér) Martinského lesa, 2. okrajová zóna (ekoton) Martinského
lesa a 3. intravilán osady Svätý Martin nahratých a následne analyzovaných 550 minút
nahrávok v HET režime.
V rámci troch sledovaných typov habitatov (tab. 1, graf 1) bola najvyššia priemerná
aktivita (34 %) zaznamenaná na okraji lesa, pričom rozmedzie aktivít v tomto habitate sa
pohybovalo od 16,00 do 64,61 % s maximom v mesiaci august. Približne o tretinu nižšia
priemerná aktivita (24 %) bola v osídlenom území s rozmedzím 3,83 – 37,44 % a maximom v
júni. Polovičná priemerná aktivita (16 %) v porovnaní s aktivitou na okraji lesa bola
zaznamenaná v interiéri lesa, kde sa aktivita pohybovala v rozmedzí 3,43 – 39,73 % s
maximom v auguste.

Tab. 1: Množstvo tzv. aktívnych minút zaznamenaných na jednotlivých lokalitách
v jednotlivých mesiacoch a relatívna aktivita netopierov.
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Osídlené
územie

Okraj lesa

Vnútro lesa

Habitat Lokalita

Mesiac
máj

jún

júl

august

september

A1

1:03

4:05

0:23

6:14

0:25

A2

0:35

0:30

0:54

7:39

0:34

A3

0:39

3:44

0:38

4:34

0:44

A4

1:27

1:24

0:42

1:25

0:00

A5

0:13

1:18

0:40

0:00

0:00

Aktivita*

7,90 %

22,03 %

6,57 %

39,73 %

3,43 %

B1

2:57

2:55

4:22

10:00

3:46

B2

1:39

2:31

6:56

7:43

0:39

B3

0:12

0:53

4:03

1:40

0:34

Aktivita*

16,00 %

21,06 %

51,17 %

64,61 %

16,61 %

C1

1:10

1:14

1:52

1:21

0:29

C2

2:31

4:58

0:28

0:17

0:05

C3

2:07

5:02

5:37

7:46

0:35

Aktivita*

19,33 %

37,44 %

26,50 %

31,33 %

3,83 %

Vysvetlivky: * Aktivita – pomer aktívnych minút k celkovému času nahrávania vyjadrený v
%

Graf 1: Relatívna aktivita netopierov v sledovaných typoch habitatov v období máj až
september 2009
V období máj – jún bola aktivita netopierov v jednotlivých sledovaných typoch
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habitatov relatívne vyrovnaná, resp. s výraznejšou aktivitou v osídlenom území. Najvyššia
relatívna aktivita počas celého výskumu bola zaznamenaná v období júl – august. Zvýšenú
aktivitu v tomto období sme predpokladali, nakoľko už vylietavajú a samostatne lovia aj
tohoročné mláďatá. Z hľadiska habitatov boli značne preferované (viac ako 50 % aktívnych
minút) ekotony lesných porastov. Toto zistenie korešponduje s prácami ďalších autorov, napr.

[5, 6]. Ekotony na tomto území vznikli fragmentáciou [7] a preukázali sa ako vhodné lovisko
viacerých druhov. V ich závetrí sa akumuluje lietajúci hmyz, chránia netopiere pred
nepriaznivým počasím (dážď, vietor), sčasti aj pred predátormi a taktiež pomáhajú pri
orientácii v krajine [8, 9].
Na druhej strane hustejší porast v interiéri lesa zvyšuje energetické náklady na let,
pretože netopiere musia pri love letieť pomalšie ako rýchlosťou minimalizujúcou energetické
straty na jednotku času alebo vzdialenosti [2]. Vyhýbanie sa prekážkam počas letu v hustom
poraste je náročné aj z hľadiska echolokácie [10]. Napriek tomu, že priemerná aktivita
netopierov v interiéri lesa bola v rámci troch sledovaných habitatov najnižšia, v auguste
dosiahla až takmer 40 % a v júni bola porovnateľná s aktivitou na okraji lesa. Na túto
relatívne vysokú hodnotu aktivity by mohla mať vplyv vhodná lokalizácia nahrávacích bodov,
ktoré sa nachádzali na lesných cestách. Lesné cesty spravidla predstavujú miesta s najvyššou
aktivitou netopierov v rámci lesného komplexu [11].
Relatívne vysoká aktivita v osídlenom území bola daná predovšetkým prítomnosťou
pouličného osvetlenia a množstva solitérnych (zväčša ovocných) stromov, ktoré sú atraktívne
pre hmyz a tak tento habitat môže predstavovať pozitívnu zmenu v potravnej ponuke.
Celkove bola v záujmovom území zaznamenaná prítomnosť 8 druhov netopierov
(Myotis myotis, Myotis emarginatus, Myotis mystacinus/brandtii, Myotis daubentonii,
Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus a Pipistrellus nathusii).

Najviac druhov bolo determinovaných vo vnútri lesného komplexu (tab. 2), ktorý vzhľadom
na svoju vekovú štruktúru a druhové zloženie poskytuje netopierom dostatok vhodných
denných úkrytov. Tri druhy (Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Pipistrellus pipistrellus)
boli zaznamenané vo všetkých troch sledovaných typoch habitatov. Sú to druhy, ktoré patria
k druhom intravilánu a otvorených biotopov [1], ktoré môžu mať denný úkryt uprostred
lesného komplexu a po zotmení sa presúvajú na svoje loviská do intravilánu, resp. otvorených
biotopov.

Tab. 2: Prehľad zaznamenaných druhov netopierov v jednotlivých typoch sledovaných
habitatov.
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Druh

Habitat
Vnútro lesa

Okraj lesa

Osídlené územie

Myotis myotis

+

-

-

Myotis emarginatus
Myotis
mystacinus/brandti
Myotis daubentonii

+

-

-

+

-

-

-

-

+

Nyctalus noctula

+

+

+

Eptesicus serotinus

+

+

+

Pipistrellus pipistrellus

+

+

+

Pipistrellus nathusii

+

-

+

Záver
Počas výskumu netopierov v troch typoch habitatov v oblasti Martinského lesa bola
najvyššia aktivita zaznamenaná na okrajoch lesného komplexu, o niečo nižšia v osídlenom
území a najnižšia v interiéri lesa (tab. 1). Celkovo bol v sledovaných habitatoch
prostredníctvom bat-detektoringu zaznamenaný výskyt 8 druhov netopierov (tab. 2), pričom
najviac druhov bolo zistených v interiéri lesa a prítomnosť troch druhov bola zistená vo
všetkých troch typoch habitatov.
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Identifikácia problémov Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce z hľadiska
životného prostredia
Katarína Hledíková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie,
Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika,
katarina.hledikova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce podľa zákona NR SR č. 539/2008
Z.z. o podpore regionálneho rozvoja je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je
vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje
ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho
územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti
územnoplánovacej dokumentácie obce.
Programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja (ďalej ako PHSR) poskytujú obecným
a mestským samosprávam a samosprávnym krajom systémový nástroj na realizáciu svojich
rozvojových cieľov. Pre obce, mestá a samosprávne kraje PHSR predstavuje záväzný
referenčný dokument, pomocou ktorého sa môžu uchádzať o finančné prostriedky
z európskych a národných verejných fondov podporujúcich komplexný rozvoj založený na
princípoch trvalej udržateľnosti. Tento dokument má napomáhať starostom obcí, primátorom
miest, poslancom miestnych zastupiteľstiev, predstaviteľom samosprávnych krajov,
občianskych organizácii, podnikateľom a ďalším zainteresovaným skupinám verejnosti
správne sformulovať víziu obce, mesta, či kraja, a rešpektovať pritom kritéria trvalej
udržateľnosti rozvoja, najmä obmedzenosť prírodných zdrojov. PHSR poskytuje logicky
usporiadaný súbor aktivít, ktoré podporujú pokrok v jednotlivých oblastiach života obcí,
miest, či krajov.[1]
Vypracovanie programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce zabezpečuje obec.
Rozvojové plány si obce a mestá môžu zaobstarať rôznymi spôsobmi a to použitím vydaných
metodík a príručiek na vypracovanie PHSR, v zákone č. 539/2008 Z.z. je však stanovená
základná obsahová štruktúra tohto dokumentu, podľa ktorej by mal pozostávať minimálne
z dvoch častí:
1, analyticko- strategickej časti
2, programovej časti
1, Analyticko- strategická časť obsahuje najmä :
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súhrnnú

geografickú,

kultúrno-historickú

a sociálno-ekonomickú

charakteristiku

a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce, hodnotenie a analýzu
hospodárskej,

sociálnej,

environmentálnej

situácie

a situácie

v oblasti

kultúry

a vybavenosti a obsluhy územia obce, analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti
regionálneho rozvoja s územím obce, určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja
územia obce, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce, stratégiu rozvoja obce,
pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja
obce,

analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho

a sociálneho rozvoja obce.
2, Programová časť obsahuje najmä:

zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja obce, inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie
realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, finančné
zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky
realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, systém
monitorovania

a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho

rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov, časový harmonogram realizácie
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.[2]
PHSR ako jeden zo základných strategických dokumentov nemôže obchádzať účinky
na životné prostredie obce. Je to zrejmé aj z toho, že podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z.z.
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov patrí PHSR
k strategickým dokumentom, ktoré podliehajú posudzovaniu ich vplyvov na životné
prostredie a zdravie obyvateľov.[3]

Obr. 1: Proces prípravy, hodnotenia a schvaľovania Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja [1]
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Strategické environmentálne hodnotenie PHSR má za úlohu posúdiť účinky, ktoré
budú ovplyvňovať životné prostredie a verejné zdravie. V strednodobom a dlhodobom

časovom horizonte určuje rozvojový dokument ťažiská rozvoja a v krátkodobom horizonte
konkrétne investičné projekty. Vzhľadom k tomu, že programové zámery a konkrétne
projekty znamenajú priame dopady na životné prostredie, je nevyhnutné, aby sa už počas
prípravy rozvojových dokumentov vedelo, do akej miery ovplyvnia životné prostredie
jednotlivé rozvojové ciele a projekty obsiahnuté v PHSR, či je miera ich vplyvu únosná a ako
je možné predísť ich nepriaznivým dôsledkom. [1]
Výsledným cieľom PHSR by malo byť sformulovanie takej predstavy o smerovaní
obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov [4] a zároveň je v súlade so
záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva, verejného zdravia a podobne.
Z týchto dôvodov bolo mojim cieľom identifikovať problémy pri vypracovaní Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a následných dopadov na rozvoj obcí okresu Martin
ako aj možnosti identifikácie vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľov.

Výsledky a diskusia
Na základe ex post hodnotenia vypracovaných PHSR v rokoch 2007 a 2008 pre 6 obcí
v okrese Martin – Dolný Kalník, Lipovec, Podhradie, Turany, Turčianske Kľačany a Záborie,
ako aj vypracovaných Oznámení o PH SR podľa zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších
predpisov bolo analyzovaných viacero problémov v procese tvorby dokumentu, ktoré
následne ovplyvňujú jeho kvalitu a možnosť praktického využitia (pri odôvodneniach
vychádzam z vlastných analýz ako aj z iných prác venovaných tejto problematike [5,6,7]):
1, finančné príspevky: Motiváciou obcí pre spracovanie PHSR bola skutočnosť, že tento
programový dokument sa vyžaduje pri uchádzaní sa o finančné zdroje z EU. Prezentovanie
programu rozvoja ako jednoúčelového nástroja slúžiaceho len pre potreby rozpočtového
plánovania však opomína ďalšie potenciálne prínosy pre strategické plánovanie, medzitým aj
predikciu vplyvov na životné prostredie.
2, nevhodný výber spracovateľa respektíve spracovateľskej firmy. Najmä v prípade, ak obec
nedisponuje dostatočnými odbornými kapacitami, je v praxi obvyklé zadať spracovanie
strategického plánu externému subjektu. Iným prístupom, s ktorým sa možno stretnúť, je
spracovanie strategického plánu svojpomocne na obecnom alebo mestskom úrade. Oba
uvedené prístupy znamenajú značné riziká pre úspešnosť plánovacieho procesu a pri
minimálnom zapojení verejnosti výrazne limitujú potenciál strategického plánovania dospieť
k širšiemu konsenzu zužitkovaním miestnych znalostí. Tým nie je naplnená účasť verejnosti
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ako jedna zo základných

podmienok participatívneho (a environmentálneho) plánovania.

V prípade zadania externému spracovateľovi sa častokrát uprednostní nižšia cena, alebo
schopnosť vybaviť finančný príspevok z fondov EU. Vzhľadom k tomu, že od spracovateľa sa
nevyžaduje žiadne špeciálne oprávnenie, častokrát chýba dostatočná kvalifikácia, skúsenosti
a znalosti problematiky regionálneho rozvoja a lokálnych (aj environmentálnych) podmienok.
Pri aplikácii tohto postupu sa môže stať, že čisto externý pohľad nebude dostatočne
zohľadňovať reálne potreby a možnosti rozvoja, prípadne sa podcenia kľúčové faktory
a limity rozvoja.
3, individuálne záujmy obce. V tomto prípade je hrozbou, že rozvojový plán spracovaný
vlastnými silami síce bude reflektovať znalosti a interné problémy obce, ale bude mu chýbať
nadhľad a kreativita. Takémuto dokumentu často chýba práve strategický rozmer,
nedostatočná znalosť odbornej problematiky, metodických postupov alebo celkové
nepochopenie princípov strategického plánovania
4, PHSR ako volebný program. V praxi sa tiež vyskytuje požiadavka zo strany obcí a ich
zastupiteľstva vypracúvať rozvojový plán ako ,,volebný program“ na štvorročné obdobie. Tu
nastáva rozpor, nakoľko jedným z hlavných účelov strategického plánu by malo byť
garantovanie kontinuity smerovania rozvoja, a to aj v prípade personálnych zmien v obecnom
zastupiteľstve.
5, šablónovitý prístup. Pri tomto prístupe vznikajú príliš všeobecné dokumenty, ktoré by
mohli byť použité ako rozvojový plán akejkoľvek inej obce a strategický plán nezohľadňuje
miestne osobitosti a stratégiu charakteristickú len pre danú obec.
6, absencia stratégie. V zmysle celkovej vízie rozvoja obce sa programový dokument stáva
len súhrnom konkrétnych plánovaných projektov bez prognóz následného možného rozvoja.
7, prepojenie s ostatnými dokumentmi. Obce sa často snažia kopírovať štruktúru priorít
a opatrení programových dokumentov hierarchicky nadradenej úrovne, t.j. programov
hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávnych krajov a sektorových operačných
programov, alebo v druhom prípade chýba ich prepojenie na tieto dokumenty respektíve na
územný plán obce.
8, neprehľadnosť dokumentu. V tomto prípade ide o použitie nepodstatných a nadbytočných
informácií (najmä v analytickej časti), čo spôsobuje nadmerný rozsah dokumentu s klamlivým
zdaním jeho vyššej kvality. Na druhej strane informácie často neobsahujú celkovú
charakteristiku životného prostredia, obmedzujú sa iba na vymenovanie chránených území
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.[8]
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Z analýzy vyplynulo, že najhlavnejším problémom v okrese Martin bol nevhodný
výber spracovateľa dokumentu, ktorý vypracoval päť zo šiestich PHSR. Túto domnienku
potvrdzuje aj skutočnosť, že boli vypracované príliš všeobecné dokumenty, ktoré boli použité
ako PHSR viacerých obcí bez zamyslenia sa nad osobitosťami obcí aj v rámci dopadov na
životné prostredie, čím zároveň dochádza k absencií konkrétnych rozvojových stratégií či
prepojeniu na územný plán obcí.
V prípade PHSR obce Podhradie sa preukázalo zvolenie externého spracovateľa
dokumentu

ako výhodné. Napriek jeho rozsahu 105 strán bol zhodnotený ako lepšie

spracovaný, zrozumiteľný verejnosti, s jasne stanovenými prioritami s prihliadnutím na
požiadavky ochrany životného prostredia a dobre použiteľný v praxi na koordináciu
prioritných rozvojových zámerov.

Záver
V procese tvorby stratégie rozvoja obcí treba dbať o dôsledné vypracovanie PHSR,
aby mohol plniť svoju funkčnú úlohu pre rozvoj obcí či miest, a zároveň, aby mohol byť
nástrojom transparentného environmentálneho plánovania zrozumiteľného širokej verejnosti,
avšak s možnosťou zodpovedne určiť jeho potenciálne vplyvy na životné prostredie a zdravie
obyvateľov, pretože v inom prípade sa stáva len byrokratickým nástrojom na získanie financií
z rôznych fondov.
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Geogénna kontaminácia pôd s chrómom a niklom v niektorých flyšových jednotkách
Východného Slovenska
Renáta Hodossyová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie,
Mlynská dolina 842 15 Bratislava; RHodossy@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Pôdy sú zdrojom aj prepadom potenciálne toxických stopových prvkov (PTSP). Ich
pôvod môže byť geogénny alebo antropogénny. Medzi PTSP patria tiež chróm a nikel, ktoré
môžu mať toxické vplyvy na živé organizmy [1].
Anomálny spoluvýskyt chrómu a niklu v pôdach je známy v mnohých krajinách sveta
[2; 3], kde vystupujú ultrabázické horniny s obsahom tmavých minerálov (pyroxény,
amfiboly, olivín, chromity, chrómspinely), na ktoré sa tieto prvky viažu. Geneticky sa
označujú ako serpentinické pôdy (pôdy na serpentinických substrátoch), pre ktoré je
charakteristické, že obsahujú vysoký podiel týchto PTSP zdedených od materských hornín,
nízky pomer Ca/Mg spôsobený vysokým zastúpením horečnatých minerálov, alkalickú
reakciu a osobitnú flóru [4].
Výsledky geochemického mapovania pôd v rámci geochemického atlasu SR [5]
a neskôr aj máp geofaktorov životného prostredia [6] priniesli poznatky aj o anomálnych
koncentráciách chrómu a niklu (Co,V, Mo) v niektorých pôdach flyšovej oblasti východného
Slovenska (šambronské vrstvy hutianskeho súvrstvia centrálno karpatského paleogénu),
vysoko prekračujúcich limitné hodnoty pre pôdy. Prítomnosť takých pôd vo flyši, indikuje, že
tieto sekvencie flyšových hornín mohli byť derivované z produktov zvetrávania telies
ultrabázických hornín, pričom sa niektorí autori vyslovili aj určité názory o pôvode detritu
hornín [7; 8; 9; 10].
Cieľom tohto príspevku, ktorý vyplýva z riešenia mojej diplomovej práce je zistiť
profilový trend obsahu chrómu a niklu v pôdach v závislosti od pôdnych typov, potvrdiť ich
geogénny pôvod, preštudovať základné charakteristiky ich chemického zloženia a väzbu
študovaných prvkov na pôdne zložky.
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Materiál a metódy
1.) terénny výskum a odbery vzoriek

Terénny výskum bol zameraný na oblasť východného Slovenska v pásme medzi Vranovom
nad Topľou – Petrovcami – Sabinovom – Šambronom až po poľské hranice, teda na úzku
zónu centrálno – karpatského paleogénu . Odber pôdnych vzoriek

bol robený dvoma

spôsobmi:

 Zmesné vzorky z humusových horizontov boli odoberané najmenej z piatich
odberových miest, zo stredu a z rohov štvorca o hrane 20 m.

 V druhej etape na miestach so zistenými vysokými obsahmi chrómu a niklu boli
vykopané pôdoznalecké sondy, z ktorých boli odobraté vzorky z jednotlivých
pôdnych horizontov

2.) Príprava, úprava vzoriek a chemické analýzy



Pôdne vzorky boli sušené pri normálnych laboratórnych podmienkach, mierne
predrvené v porcelánových miskách a sitované za sucha na získanie frakcie pod 2
mm.



Hodnoty aktívnej a výmennej pôdnej reakcie boli stanovené potenciometricky vo
vodnej suspenzii a v roztoku 1 M KCl (pomer pôda – roztok 1:2,5).



Ílová frakcia pôd bola získaná opakovanou dekantáciou. Z ílovej frakcie boli
zhotovené orientované preparáty usadením vodnej suspenzie na podložné sklíčko.



Chemické analýzy boli vykonané vo firme AcmeLabs Analytical Laboratories,
Ltd., (Vancouver, Kanada). Všetky prvky boli stanovené ICP emisnou
a hmotnostnou spektrometriou na asociáciu 58 prvkov.

Výsledky a diskusia
Výsledky chemických analýz vybratých pôd sú uvedené v Tab. č.1, 2. Z nich vyplýva,
že tieto pôdy sa vyznačujú prevládaním obsahov Mg nad Ca, zvýšenými obsahmi Fe, mierne
kyslými hodnotami pH vo vrchných a neutrálnou až alkalickou reakciou v spodných
horizontoch, čo môže byť následkom horčíka alebo iných elektrolytov v sorpčnom komplexe.
Predpokladáme, že už ten samotný fakt ich posúva do skupiny „serpentinických“ pôd.
Niektorí autori považujú za indikátor serpentinických substrátov pomery celkových obsahov
Ca/Mg < 1, vylepšený pomer (Ca + K)/Mg navrhol Shaw a kol. (2001) [11].
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Tab. č. 1: Chemická analýzy a obsahy Cr a Ni vo vybratých pôdnych typoch
Lokalita/ pôdny
typ/ hĺbky
Šarišské
Sokolovce
KMl

Petrovce
Breziny
PGm

SiO2

Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO LOI

Σ

Cr*

Ni*

10-15

69,5

11,48

5,04

1,48

0,43

1,19

2,08

0,86

0,12

0,11

7,5

99,83

164

61

30-40

68,04

12,71

5,47

1,6

0,51

1,09

2,44

0,9

0,08

0,11

6,8

99,8

150,5

65

60-70

66,35

13,55

6,11

1,88

0,58

1

2,47

0,82

0,06

0,1

6,9

99,81

171

71

70-90

62,34

14,84

6,99

2,46

0,76

1,11

2,43

0,82

0,11

0,1

7,8

99,81

177

99

6 - 1 2

65,14

13,49

5,45

1,53

0,59

1,04

2,63

0,95

0,18

0,15

7,6

99,8

185,6

90

30-37

65,73

13,95

5,61

1,63

0,44

0,98

2,67

0,97

0,11

0,12

8,8

99,79 198,4 111

50-60

59,61

16,83

7,41

2,19

0,41

0,8

2,96

0,88

0,1

0,04

9,2

99,78

150

125

80- 90

56,34

18,21

7,6

2,52

0,5

0,55

3,19

0,84

0,1

0,02

9

99,78

150

95

100- 120

57,4

18,24

7,4

2,53

0,47

0,69

3,26

0,87

0,13

0,02

5,3

99,77

150

85

5- 15

68,23

11,22

4,61

3,84

0,33

0,87

2,24

0,56

0,11

0,07

7,6

99,82

649

269

Pavlovce
Hôrka

50- 60

61,41

12,02

6,47

6,82

0,46

0,73

2,25

0,53

0,1

0,06

8,8

99,78

738

517

KMm

90-110

59,99

11,03

5,67

8,61

1,61

0,63

2,14

0,49

0,11

0,06

9,2

99,74

807

617

(*Cr a Ni v mg.kg , ostatné oxidy v %; LOI – strata žíhaním, hĺbka v cm)
-1

Tab. č. 2: Pôdna reakcia a merná vodivosť vybratých „serpentinických“ pôd flyša
Lokalita/ pôdny typ/ hĺbky
Šarišské
Sokolovce
KMl

Petrovce
Breziny
PGm

PavlovceHôrka
KMm

pH/ H2O

pH/ KCl

EC/ H2O
(µS/ cm)

10-15

5,97

4,81

93

30-40
60-70
70-90
6-12
30-37
50-60
80- 90
100- 120

6,71
7,15
7,47

5,16
5,29
5,59

57
64
80

5- 15
50- 60

5,71
6,03
5,81
5,84
6,20
6,18
6,89

4,46
5,06
4,18
4,22
4,46
4,9
5,22

118
35
72
117
118
81
61

90-110

8,25

6,71

85

Samotný obsah chrómu a niklu resp. ich spoluvýskyt sú typickými znakmi pre
serpentinické pôdy. Priemerné hodnoty Cr v pôdach Slovenska dosahujú 85 mg.kg-1 v A- a 87
mg.kg-1 v C-horizontoch, pričom priemerné obsahy Ni v pôdach Slovenska sú 25 mg.kg-1
v A- a 28 mg.kg-1 v C- horizontoch [5], avšak výsledky našej štúdie priniesli poznatky o
vysokých koncentračných rozsahoch chrómu a niklu (Cr: 150 – 807 mg.kg-1; Ni: 45 – 617
mg.kg-1). To znamená, že v mnohých pôdach tejto oblasti sú obsahy Cr a Ni významne
prekračované. Napriek rozdielnym trendom koncentrácie v jednotlivých pôdnych typoch je
evidentné pribúdanie obsahov s hĺbkou, čo tiež potvrdzuje geogénny pôvod chrómu a niklu
[12].
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Chróm a nikel sa považujú za potenciálne toxické prvky. Ich toxicita závisí od množstva
ich rozpustených foriem v pôdnom roztoku [13]. V typických serpentinických pôdach je ich
podstatná časť viazaná v chromitoch, v spineloch a v podobných ťažko zvetrávajúcich
mineráloch, ktoré sú nerozpustné [14]. V snahe zistiť väzbu týchto prvkov na jednotlivé
pôdne zložky v študovaných pôdach sme sa zamerali na poznanie obsahov v jednotlivých
zrnitostných frakciách (Obr. č. 1a., b.)

nikel

chróm
1 cm – 0.4 mm
g r a n u l o m e tr ic k á fr a k c i a

g ra n u lo m e t ric k á f ra k c ia

1 cm – 0.4 mm
0.4 – 0.25 mm
0.25 – 0.1 mm
0.1 – 0.01 mm

0.01 – 0.002 mm

0.4 – 0.25 mm
0.25 – 0.1 mm
0.1 – 0.01 mm
0.01 – 0.002 mm

< 0.002 mm

< 0.002 mm

0

500

1000

1500

2000

2500

0

obsahy v mg.kg-1

200 400 600 800 1000 1200 1400
obsahy v mg.kg-1

a.

b.

Obr. č.1a.,b. : Obsahy Cr a Ni v mg.kg-1 viazané na jednotlivé zrnitostné frakcie v kambizemi typickej –
Pavlovce Hôrky

Chróm, ktorý je v pôdach menej pohyblivý, ako vidieť z grafu (Obr. č.1a.) je prítomný
vo všetkých skúmaných frakciách v koncentráciách nad 500 mg.kg-1. Z toho vyplýva, že Cr sa
viaže pravdepodobne na primárne klastogénne zložky (chromit). Najväčší obsah vo frakcii
0,1 – 0,01 mm poukazuje na to, že najväčšia časť Cr je pravdepodobne viazaná
v sekundárnych vysokodisperzných oxidoch železa (obsah Cr vo frakcii 0,1 – 0,01mm:
2066,2 mg.kg-1).
Najväčší podiel niklu (1149 mg.kg-1) je sústredený vo frakcii< 0,002 mm, z čoho
vyplýva, že sa nachádza predovšetkým v štruktúre ílových minerálov, najmä v illite (zloženie
ílovej frakcie podľa rtg: illlit a chlorit).
Pri procesoch zvetrávania a pedogenézy sa štruktúra ílových minerálov narúša,
podstatná časť uvedených prvkov sa uvoľňuje a prechádza do bioprístupných foriem. Tomu
nasvedčuje vysoký obsah chrómu a niklu v študovaných druhoch rastlín a drevín odobratých
na miestach výskytu týchto pôd [15].
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Záver
Nami študované pôdy možno zaradiť do kategórie osobitných „serpentinických“ pôd,
o čom svedčí vysoký obsah horčíka, ktorý prevláda nad obsahmi Ca, vysoký podiel Fe
stúpajúci do hĺbky, mierne kyslá pôdna reakcia, ktorá stúpa do alkalickej oblasti v hlbších
horizontoch a vysoký podiel Cr a Ni, ktorých obsahy lokálne dosahujú 1169,98 mg.kg-1 resp.
686 mg.kg-1.
Uvedené pôdne charakteristiky ako aj pribúdanie obsahov chrómu a niklu do hĺbky
jednoznačne poukazuje na geogénnu kontamináciu týchto pôd, ktorá je zapríčinená obsahom
detritu ultrabázických hornín v materských horninách týchto pôd.
Chróm a nikel študovaných pôd sa v podstatnej miere viažu na ílovú frakciu pôd.
V dôsledku pôdotvorných procesov sa ílové minerály môžu meniť, pričom sa časť chrómu a
niklu mobilizuje a prechádza do pohyblivých foriem. To spôsobuje, že rastliny na týchto
pôdach obsahujú často až nadlimitné hodnoty sledovaných prvkov.
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Monitoring rizikových kovov v ruderálnej vegetácii ako dôkaz priemyselných
a antropogénnych emisii
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Úvod a formulácia cieľa
Hlavný podiel na znečistení životného prostredia v Bratislavskej zaťaženej oblasti má
petrochemický priemysel, energetika a doprava. Úhrnné emisie znečisťujúcich látok majú
podľa publikovaných údajov v súčasnosti klesajúcu tendenciu [1]. Cieľom nášho výskumu je
monitoring ťažkých kovov (Zn, Cu, Cr, As, Pb, Cd, Ni) vo vybraných druhoch ruderálnej
vegetácie (čeľaď Salicaceae a Asteraceae) v priľahlej juhovýchodnej oblasti Bratislavy
(imisná strana od a.s. Slovnaft), ktorá bola za posledných cca 10 rokov predmetom
rozsiahlejšieho monitoringu viacerých modelových článkov trofických sietí na pracovisku
katedry (Medicago sativa, Lumbricidae, Phasianus colchicus, Cladophora glomerata,
Basidiomycetes) [ 2, 3 ].

Materiál a metódy
Vzorky vegetácie odobrané v období neskorej jesene na lokalitách najintenzívnejšej
imisnej zóny do vzdialenosti cca 5 km od predpokladanej najvyššej hustoty potenciálnych
emitentov rafinérie (JV kvadrant – obr.1) boli predom vysušené v laboratórnej sušiarni KBC
Premed pri cca 60°C a zhomogenizované.
Vysušená a zhomogenizovaná biomasa sa mineralizovala v sklenenej polootvorenej
aparatúre (na analytickú navážku s hmotnosťou 1g, sa dávkovala zmes 3 ml deionizovanej
vody H2O a 7 ml 65 % v/v HNO3 a 7 ml H2O2 a 0,3 ml 65 % v/v HClO4 s doplnením
deionizovanou vodou do 50 ml). Prevádzkové parametre stanovenia Cu, Zn, Pb a Mn
plameňovou technikou pomocou AAS na prístroji VARIAN AA240FS a Hg amalgačnou
technikou na prístroji AMA-245 fy ALTEC uvádza tab. 1. Na vyhodnotenie nameraných
koncentrácií kovov sa použila metóda kalibračnej krivky validovaná certifikovaným
referenčným materiálom SRM 1573 – Tomato Leaves. Pre Hg sa použil certifikovaný
referenčný materiál GBW 07604 – Poplar Leaves.
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Výsledky a diskusia
Vzhľadom na rozsiahly priemyselný (plošný) zdroj emisií na juhovýchodnom okraji
Bratislavy, na území ktorého sa vyskytujú spaľovňa ČOV kalov a tuhého odpadu
znečisteného ropnými látkami, komunálna spaľovňa a cca 30 potenciálnych bodových
emitentov (podnikových teplární) vrátane mestských exhalátov z dopravy a ostatných
priemyselných závodov ako aj na základe prevažujúcich severozápadnych cirkulačných
prúdov morskej polárnej vzduchovej hmoty z Atlantického oceánu sa vzorkovacia zóna
situovala do príľahlej juhovýchodnej oblasti mesta. Odberové miesta vzoriek sa nachádzali na
myslených priesečníkoch sústredných kružníc s priamkami svetových strán vo vzdialenosti 1,
2, 3 a 5 km od a.s. Slovnaft. Polomer najmenšej kružnice sa stanovil v zmysle STN EN 83
5510 a STN ISO 10381-6 (46 5110) ako polovica 20-násobku priemernej výšky komínov.
Monitorovacie územie (receptor emisií) tak predstavoval kvadrant (štvrtinový výsek z kruhu)
na strane imisného spádu (obr.1).
Oblasť Slovnaft a okolie patrí do Podunajskej roviny a predstavuje rovinný krajinný
celok v juhozápadnej časti Podunajskej nížiny. Z hľadiska klimaticko-geografického typu ide
o najveternejšiu oblasť slovenských nížin. Stromová etáž je tvorená drevinami ako topoľ

čierny (Populus nigra), topoľ biely (Populus alba), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) a jelša
sivá (Alnus incana). Krovinné poschodie je husté a tvorí ho najmä baza čierna (Sambucus
nigra) a svíb krvavý (Swida sanguinea). Bylinné poschodie sa podľa vlhkostných pomerov

nakláňa buď k mäkkým alebo k tvrdým lužným lesom. Pre dotknuté územie je
charakteristická fauna lesných a trávobylinných porastov, polí, okrajov ciest a skládok s
výskytom drobných cicavcov, hmyzu, pôdnych organizmov a vtákov, ale vyskytuje sa aj
charakteristická fauna urbanizovaného územia s mozaikou prídomových záhrad a
záhumienkov. Z hľadiska bezstavovcov sú najvýznamnejšie xerotermné spoločenstvá.
Tab. 2 a obr.2 ilustrujú získané výsledky meraní v listoch topoľov (Populus x hybr.)
na danom území v porovnaní s najvyššími prípustnými množstvami (NPM) cudzorodých
látok v krmivách podľa Uznesenia vlády č.7/2000 resp. Nariadenia EÚ Parlamentu EFSA

č.178/2002. Ako je možné vidieť v tab. 2, žiadna z nameraných koncentrácií neprevyšuje
NPM v zmysle horeuvedeného nariadenia. Hlboko pod NPM je najmä koncentrácia Cu, snáď
najviac k NPM konverguje obsah Hg v listoch. Pomerne vysoké obsahy Zn a Mn príp. Pb
v monitorovaných

environmentálnych

vzorkách

možno

snáď

v zmysle

poslednej

reportingovej správy MŽP SR a Eurostatu pripísať zvýšenému používaniu palivového dreva
pri vykurovaní domácností.

Tab. 1: Prevádzkové podmienky AAS na prístroji VARIAN AA240FS plameňovou
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technikou.

Medza
Prvo
k

Prúd

Vlnov

Šírka

lampy á dĺžka štrbiny
v mA

v nm

v nm

Medza

Korekc detekci stanoven
ia

e LOD

ia LOQ

pozadia v mg/k v mg/kg
g

Cu

4,0

324,8

0,5

D

0,0890

0,2980

Zn

5,0

213,9

1,0

D

0,0755

0,2517

Pb

10,0

283,3

0,5

D

0,5000

1,6000

Mn

10,0

279,5

0,2

D

0,1800

0,6000

Hg

-

-

-

-

0,0002

0,0005

D-deutériova lampa

Obr. 1: Pohľad na monitorovaciu zónu JV od a.s. Slovnaft.

Vzhľadom k tomu, že v SR sa bezolovnatý benzín používa už od cca polovice 90.
rokov, ale na druhej strane, na základe perzistencie tohto kovu v životnom prostredí, určité
obsahy Pb sa identifikovali v listoch topoľov (Populus x hybr.) aj v súčasnosti. Vzorku č. 4,
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žiaľ, kôli nehomogénnosti nebolo možné analyzovať s dostatočnou presnosťou. Obr. 2
znázorňuje štatistické zhodnotenie územia na obsah analyzovaných prvkov pomocou
stĺpcových diagramov vrátane smerodajných odchýlok. Z našich predbežných výsledkov
koncentrácií rizikových kovov v ruderálnej vegetácii imisnej oblasti JV od a.s. Slovnaft
vyplýva, že ďalším krokom tohto cieleného monitoringu bude hustejší odber vzoriek tak, aby
sa dosiaľ získané výsledky mohli objektívnejšie štatisticky spracovať a tak sa mohol buď
potvrdiť alebo vylúčiť vplyv priemyselnej a antropogénnej kontaminácie územia.

Tab. 2: Výsledky analýz v mg/kg sušiny vybraných kovov v listoch topoľov (Populus x
hybr.) v imisnom receptore JV od a.s. Slovnaft.
Číslo
lokality

Cu

Zn

Pb

Mn

Hg

1

6,9

85,9

1,8

74,1

0,0203

6,0

17,9

2,0

93,6

0,0274

3

4,0

11,5

1,9

99,1

0,0250

4

-

-

-

-

0,0213

5

4,1

36,7

2,0

137,3

0,0222

6

6,0

47,0

2,0

63,9

0,0375

7

7,1

60,2

2,0

145,1

0,0237

125

20

10

250

0,1

2

EFSA
178/200
2

Záver
Získané výsledky je možné použiť ako štatistický údaj do prípadného viacročného
výskumu drevín. Ďalej by mohli slúžiť na porovnanie s výsledkami z iného územia, ktoré by
bolo ovplyvnené vonkajšími vplyvmi len minimálne alebo nebolo ovplyvnené vôbec [4].
V našom ďalšom výskume by sme sa chceli zaoberať príčinnými vzťahmi a dôsledkami
priemyselných a antropogénnych emisií s tým, že by sme navrhli určitý nápravný manažment
na ozdravenie najviac postihnutých resp. zdevastovaných území. V tejto práci bola zvolená
metóda porovnania výsledkov s aktuálne platnými najvyššimi prípustnými množstvami
(NPM) cudzorodých látok v krmivách a to z dôvodu výskytu škodcu liskavky topoľovej
(Melasoma populi), ktorá v súčasnosti výrazne poškodzuje listy topoľov. Rizikové kovy
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potom bioakumuláciou cez listy a liskavku intoxikujú insectivory, ktoré môžu napadať
s výraznejšou odozvou.

Obr. 2: Grafické vyjadrenie koncentrácie kovov v monitorovaných
vzorkách imisnej zóny (aritmetický priemer hodnôt z tab. 2
a štandardná
odchýlka).
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Priestorová aktivita salamandry škvrnitej (Salamandra salamandra)
vo vybranej časti alúvia Vydrice
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Úvod a formulácia cieľa
Mnohé otázky biológie obojživelníkov (migrácia, dĺžka života, rast a i.) je možné
riešiť len vtedy, ak máme spoľahlivú možnosť individuálnej identifikácie študovaných
živočíchov. U zvierat vo voľnej prírode to obvykle znamená nutnosť značkovania jedincov,
ktoré je obdobné s krúžkovaním, či telemetriou vtákov v ornitologickej praxy. Tento spôsob
však nutne so sebou nesie rôzne riziká – odchyt a samotné krúžkovanie je pre mnohých
vtákov veľmi stresujúca záležitosť, pri ktorej, najmä spevavce, môžu vplyvom stresu uhynúť,
nainštalovaný krúžok

môže v priebehu času z tela živočícha odpadnúť, nehovoriac

o technickej a finančnej náročnosti diaľkového pozorovania jedincov formou telemetrie.
Na rozdiel od ornitológov, batrachológovia nemajú spoľahlivo prepracovanú
a všeobecne použiteľnú značkovaciu metodiku. Mnohé pokusy s užívaním hliníkových
krúžkov u rôznych druhov žiab neuspeli – krúžky buď zraňovali končatinu, alebo boli
v priebehu času zvieraťom stiahnuté z tela. [1.] Taktiež všeobecne užívaná metóda u žiab strihanie prstov v rôznych kombináciach, nie je v prípade chvostnatých obojživelníkov
(Caudata) použiteľná, vzhľadom na ich vysokú regeneračnú schopnosť a tendenciu dorastania
chýbajúcich článkov prstov v priebehu času.
V prípade salamandry škvrnitej však existuje veľmi jednoduchá, neinvazívna
a finančne nenáročná metóda individuálneho značenia – fotodokumentácia vrchnej časti tela
a následné „okódovanie“ podľa všeobecne zaužívanej metodiky. Jedinečnosť škvrnenia
každého jedinca salamandry škvrnitej totiž zaručuje, že si ho nemožno pomýliť s iným
exemplárom.
Týmto spôsobom som v priebehu rokov 2006 – 2009 vo vybranej časti LHC Železná
studnička zhotovil cca 300 snímkov, ktoré mi umožňovali identifikáciu každej znovu nájdenej
salamandry. Týmto spôsobom sa mi podarilo zachytiť približne 60 retrapov – opätovných
nálezov toho istého jedinca v rôznom časovom rozmedzí, čím môžem vyvodiť isté závery
o sezónnej dynamike miestnej populácii, akčnom rádiuse jedincov a pod. a porovnať
namerané veličiny s literárnymi údajmi.
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Materiál a metódy
Na presnú identifikáciu jedincov salamandry škvrnitej najlepšie slúžia žlté škvrny
vrchnej časti tela, ktoré podľa Hrabáka [2], prechádzajú v priebehu jej života určitým
vývojom. Rozsah škvŕn sa po celý život salamandry postupne zmenšuje, aj keď omnoho
pomalšie ako to býva v počiatočných týždňoch po premene larválneho štádia.
Vzhľadom k tomu, že počet, tvar a rozmiestnenie škvŕn sú u rôznych jedincov veľmi
rozmanité a u jedného exemplára relatívne stále, využíva Opatrný [1.] túto skutočnosť k
individuálnej identifikácii salamandier pri terénnych výskumoch a uvádza determinačný
postup podľa nasledovného kľúča:
I.

Číslica na prvom mieste formulára vyjadruje sfarbenie očných viečok:
1 = škvrna na viečku nesúvisí so škvrnou na parotídiach
2 = na ľavej strane hlavy splýva škvrna na viečku so škvrnou na parotídiach
3 = to isté, ale na pravej strane hlavy
4 = to isté, ale obojstranne

II.

Číslica na druhom mieste vyjadruje vzťah sfarbenia na parotídiach a na tele:
1 = škvrny parotídií nesúvisia so škvrnami na trupe
2 = škvrna ľavej parotídie prechádza dozadu na krk alebo až na trup
3 = to isté, ale na pravej strane tela
4 = to isté, ale obojstranne

III.

Na 3. mieste stojí písmeno P alebo N, ktoré značí:
P = na chrbte v úseku medzi predným a zadným párom končatín presahuje niektorá zo
škvŕn cez strednú líniu chrbtu z ľavej strany na pravú
N = cez strednú líniu nepresahuje žiadna škvrna

IV.

Na 4. mieste stojí číslo, ktoré označuje, koľko škvŕn leží (celé alebo ich časť) v úseku
chrbta medzi predným a zadným párom končatín. Toto číslo teoreticky môže byť aj
dvojciferné, preto je od ostatných čísiel v kóde oddelené písmenom.

V.

Na 5. mieste stojí písmeno S alebo T, podľa toho, či má celkový charakter kresby skôr
ráz sfarbenia poddruhu S. s. salamandra alebo S. s. terrtestris – písmenom T sa
označia tie salamandry, ktoré majú na chrbte aspoň 1 škvrnu pásovitého tvaru, pričom
dĺžka pásu dosahuje najmenej trojnásobok maximálnej šírky a ktorá leží rovnobežne s
pozdĺžnou osou tela. Ostatné exempláre sú označené písmenom S.
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VI.

Na 6. mieste stojaca cifra udáva, koľkokrát (nie koľkými škvrnami) je stredná línia
chrbtu v úseku medzi prednými a zadnými končatinami prekrytá žltou farbou (jedna
zakrivená škvrna môže strednú líniu prekryť na niekoľkých miestach)

VII.

Písmeno (alebo aj 2 – 3 písmená) na konci kódu vyjadruje zvláštnosti v tvare škvŕn:
D = na chrbte leží aspoň 1 škvrna nápadne dlhá, t.j. dlhá minimálne ako polovica
vzdialenosti od prednej nohy k zadnej
R = niektorá z chrbtových škvŕn je rozvetvená, vybieha najmenej do 3 lalokov,
ktorých dĺžka je prinajmenšom rovná šírke
U = niektorá z chrbtových škvŕn je uzavretá, t.j. obklopuje menšiu čiernu plôšku
K = na chrbte ležia pomerne krátke, nerozvetvené a neuzavreté škvrny

Vo formulároch sú pri poradovom čísle jedinca a dátume prvého i ďalších nálezov
uvedené i ďalšie údaje: pohlavie, dĺžka zvieraťa počas každého nálezu, presné označenie
miesta jednotlivých nálezov a pod. Na úplne spresnenie identifikácie môžme ku jednotlivým
kódom pripísať i počet škvŕn na bokoch, na chvoste a na končatinách. Pri náleze salamandry
na sledovanej lokalite už teda stačí len určiť formulu jej škvŕn a potom vo fotokartotéke nájsť
skupinu snímkov so zhodnou formulou. Nájdený jedinec sa potom porovnáva len s jedným,
prípadne niekoľkými snímkami a takmer okamžite je zistená jeho totožnosť.

Výsledky a diskusia
Celkovo bolo v období od októbra 2006 po november 2009 horeuvedenou metodikou
označnených a identifikovaných

275 exemplárov salamandier, z ktorých sa mi podarilo

získať 57 spätných odchytov u 41 jedincov. U 13-tich sa jednalo o samice, u 28-ich o samcov.
U každého nájdeného jedinca bola zaznamenaná poloha jeho výskytu GPS lokátorom značky
Garmin. Tieto údaje boli z GPS lokátora prenesené do programu MapSource, ktorý umožnil
bodové zobrazenie výskytu retrapov v prehľadnej ortofoto mape záujmového územia (viď.
Obr. 1).

1327

Obr. 1: Záujmové územie LHC Železná studnička s lokalizáciou jednotlivých retrapov
Aby sa z údajov lokácie jednotlivých retrapov dali získať relevantné informácie
o priestorovej aktivite opätovne odchytených salamandier, bolo nutné získať prehľad
o rozsahoch vzdialeností v určitom časovom horizonte. Na tieto účely slúži zhotovený graf
(viď Obr. 2), z ktorého vyplýva, že jednotlivé retrapy sú pomerne rovnomerne rozmiestnené
na časovej osi y, no až 72% z nich sa pohybovalo vo vzdialenostiach menších než 50 m (xová os) od posledných nálezov. Tieto vzdialenosti sú pritom namerané v pomerne širokom

časovom horizonte, napr. jeden jedinec bol spätne odchytený až po 729 dňoch, no nachádzal
sa len 31 m od miesta jeho prvého nálezu. Avšak, ako z tabuľky vyplýva, boli zaznamenané
i prípady kedy napr. v rozmedzí len 2 dní bol jedinec nájdený až 106 m od svojho predošlého
nálezu, alebo v prípade iného retrapa, v rozmedzí 33 dní nájdený 154 m od predošlého
výskytu. V zahraničnej literatúre uvádza Thiesmeier [4] extrémne prípady opätovného
odchytu jedinca až 900 metrov od jeho predošlého výskytu.
Príčinou týchto výkyvov v prekonaných vzdialenostiach v pomerne nízkom časovom
horizonte môže byť špecifická sezónna dynamika tohto druhu. Podľa Moravca [3] je
salamandra škvrnitá živočích s pomerne nízkou aktivitou – z úkrytov vychádza len počas
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noci, alebo daždivých dní, kde v pomerne malom rádiuse (väčšinou nepresahuje 50 m) putuje
za potravou, často v blízkosti úkrytu. Dôvodom migrácie na extrémnejšie vzdialenosti, ktoré
salamandru nutne vystaví zvýšenému riziku objavenia predátorom, sa tak stáva hľadanie
vhodných reprodukčných lokalít hlavne v jarnom, ale i jesennom období, ktoré v oblasti ich
výskytu nemusia byť ideálne rozmiestnené.
Na migráciu salamandry škvrnitej vo významnej miere prispieva členitosť terénu,
keďže terén v území ich výskytu nesmie presahovať sklon 60°, inak by bol pre tento druh
neprekonateľný. V záujmovom území LHC Železná studnička, kde som skúmal priestorovú
aktivitu som takúto členitosť terénu zaznamenal len v určitých lokalitách, najčastejšie vo
forme žľabov schádzajúcich do dna dolín. Táto členitosť však pre populáciu salamandry
škvrnitej nepredstavuje výraznejšie obmedzenie, populácia je prepojená s okolím a vhodnými
reprodukčnými lokalitami.

Ďalším dôvodom vysokých vzdialeností retrapov môže byť splavenie jedinca v čase
reprodukcie, kedy mnohé lesné potoky bývajú rozvodnené. To sa však na mojich
pozorovaniach nepreukázalo – najväčšie vzdialenosti boli zaznamenané u jedincov
nachádzajúcich sa vo veľkej vzdialenosti od potencionálnych lokalít kladenia lariev, čím sa
možnosť splavenia vylučuje. Inšie dôvody vysokej migrácie jedincov salamandry škvrnitej
oproti celoročne nízkej pohybovej aktivite ponechávam na hlbšiu diskusiu.

Priestorová aktivita salamandier škvrnitých - retrapy
Železná studnička, oktob er 2006 - novemb er 2009
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Obr. 2: Priestorová aktivita 57 retrapov salamandry škvrnitej v období rokov 2006 - 2009
Podľa Thiesmeiera [4] bol akčný rádius spätne odchytených jedincov vo švajčiarskom
území taktiež v rozmedzí od 35 – 300 m, čo presne korešponduje s mnou nameranými
výsledkami v záujmovom území LHC Železná studnička.

Záver
V období rokov 2006 – 2009 som uskutočnil celoplošné mapovanie jedincov
salamandry škvrnitej vo vybranej časti LHC Železná Studnička s cieľom zistenia priestorovej
aktivity spätne odchytených jedincov - retrapov . Z nameraných výsledkov vyplýva, že pre
jedince tohto druhu je bežné neopúšťať územie s rádiusom väčším ako 50 m, no nie je
výnimkou, že najmä v čase reprodukcie sú tieto vzdialenosti mnohonásobne prekonané. Mnou
namerané výsledky sa taktiež zhodujú s výsledkami mapovania salamandry škvrnitej na
švajčiarskom území, kde sa robil obdobný výskum. Výsledky tohto mapovania by mohli
prispieť pri ochranárskom menežmente územia s ohľadom na tento druh, no samotné výstupy,
ako aj ekosozologický status jedinca budú širšie rozobrané v pripravovanej diplomovej práci.

Poďakovanie
Za odborné vedenie ďakujem mojej diplomovej vedúcej Mgr. Blanke Lehotskej, veľká
vďaka patrí hlavne Mgr. Michalovi Nogovi za praktické rady a pripomienky k článku a Mgr.
Jánovi Kautmanovi za poskytnutú literatúru.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Opatrný E. (1980) Živa 2, p. 66

[2]

Hrabák R. (1967) Živa 1, p. 29

[3]

Moravec J. (1994) Atlas rozšíření obojživelníků v České republice. Národní muzeum,
Praha, Česká republika, p. 136

[4] Thiesmeier B., Grossenbacher K. (2004) Handbuch der Reptilien und Amphibien
Europas. Schwanzlurche IIB. Aula Verlag, Wiebelsheim, Deutschland, p. 1059

1330

Komparatívna práca toxicity As(III) a As(V) na modelovej rastline Sinapis alba
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Úvod a formulácia cieľa
Je všeobecne známe, že arzén pôsobí na rastliny toxicky. Viditeľnými symptómami sú
napríklad vädnutie, redukcia rastu, fialovenie listov [1]. Arzén sa v pôdach vyskytuje
predovšetkým vo forme arzeničnanov. V redukčných podmienkach, v prostredí s nízkym Eh,
sa redukuje na arzenitany. Arzén sa ľahko viaže na humusovú zložku pôd, ílové minerály
a hydratované oxidy Al a Fe a stáva sa nedostupným pre rastliny [2]. Jeho mobilita
a biodostupnosť ale stúpa so zvyšujúcim sa pH, keďže sa uvoľňuje do pôdnych roztokov
v ionizovanej forme [3].
Na Slovensku je známych viacero bodových i plošných kontaminácií pôd arzénom,
kde obsah arzénu prekračuje limity B (30 mg.kg-1), až C (50 mg.kg-1) [4].
Cieľom tejto práce bolo zhodnotiť a porovnať toxicitu As(III) a As(V) na modelovej
rastline Sinapis alba, rastúcej v hydroponických podmienkach.

Materiál a metódy
Semená testovanej rastliny (Sinapis alba L., odroda Severka) sme vysadili
do vertikálnych kultivačných kontajnerov s rozmermi 21 x 15,5 cm (Phytotoxkit,
Microbiotests Inc., Nazareth, Belgicko). Ako rastové médium sme použili roztok odstátej
vodovodnej vody (24 hod.) a dvoch zlúčenín arzénu v dvoch oddelených experimentoch
(kontajnery s kontrolnými semenami obsahovali len odstátu vodu). V prvom experimente sme
aplikovali trojmocný arzenitan sodný [NaAsO2, As(III)] s koncentráciami As(III) 2,9; 5,8 a
11,5 mg·l-1, v druhom experimente päťmocný arzeničnan sodný [Na2HAsO4.7H2O, As(V)]
s koncentráciami As(V) 6; 24; 36 mg·l-1.
Semená sme inkubovali v tme pri teplote 25˚C± 1˚C počas 72 hodín [5, 6, 7].
Odmerali sme dĺžky koreňov a výhonkov vyklíčených semien S. alba. Vypočítali sme
hodnoty EC50 (koncentrácia, ktorá spôsobí 50 %-nú inhibíciu sledovaného ukazovateľa)
pre As(III) a As(V) pre korene a výhonky na základe probitovej analýzy.
Kontajnery so semenáčikmi sme kultivovali ďalšie 4 dni pri laboratórnej teplote
vo svetelnom režime noc/deň. Oddelili sme výhonky od koreňov, zvážili, a sušili pri teplote
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60-75˚C. Vypočítali sme percento sušiny koreňov a výhonkov. Približne 30 mg čerstvej váhy
výhonkov sme zhomogenizovali v 95 % etanole a spektorofotometricky zmerali absorbanciu
fotosyntetických pigmentov (chlorofyl a, chlorofyl b a karotenoidy) pri vlnových dĺžkach
665, 649 a 470 nm. Obsah fotosyntetických pigmentov sme vypočítali podľa Lichtenthallera a
Wellburna [8]. Probitovou analýzou sme určili hodnoty EC50 pre jednotlivé fotosyntetické
pigmenty. Na základe nepárového obojstranného Studentovho t-testu sme vypočítali
štatistickú významnosť nameraných údajov.

Výsledky a diskusia
Z hľadiska posúdenia a porovnávania toxicity As(III) a As(V) je dôležitým
ukazovateľom hodnota EC50 stanovená predovšetkým pre korene. Hodnota EC50 v prípade
As(III) bola pre korene 4,5 mg·l-1 a pre výhonky 6,4 mg·l-1 (Tab. 1). Najnižšia sledovaná
koncentrácia (2,9 mg·l-1) spôsobila síce miernu, ale štatisticky nevýznamnú, stimuláciu (1%)
rastu výhonkov (Obr. 1). Hodnota EC50 pre As(V) bola pre korene 6,3 mg·l-1 a pre výhonky
35,6 mg·l-1 (Tab. 1). Kým As(V) pri koncentrácii 6 mg·l-1 znížil rast koreňov o 48 %
a výhonkov o 8 % (Obr. 1), As(III) s koncentráciou 5,8 mg·l-1 spôsobil 67 % redukciu rastu
koreňov a 42 % redukciu rastu výhonkov (Obr. 2). Naše výsledky poukazujú na to, že
v prítomnosti As(III) sa rast koreňov a výhonkov inhibuje významnejšie ako v prítomnosti
As(V).
Experimenty, ktoré porovnávajú transport arzénu v hyperakumulátoroch a v rastlinách
citlivých na arzén, svedčia o tom, že len malé percento arzénu (9 %) sa transportovalo
do nadzemných častí rastlín, ktoré boli citlivé na arzén, kým v hyperakumulátoroch sa
vo výhonkoch nachádzalo až 76 % [9]. Tento fakt môže vysvetliť nami namerané vyššie
hodnoty EC50 pre výhonky v porovnaní s hodnotami EC50 pre korene obidvoch foriem
arzénu. Dokázalo sa, že akvaporíny umožňujú prestup As(III) cez cytoplazmatickú membránu
do cytosolu [10]. Symplastickou cestou sa As(III) dokáže preniesť až do xylému, čím sa
translokuje do nadzemných častí rastlín [11]. Transport arzénu do výhonkov je preto
charakteristickejší pre As(III), čo korešponduje s nižšími hodnotami EC50 pre výhonky
v prípade As(III) v porovnaní s As(V).
Hodnoty EC50 pre korene v prítomnosti As(V) stanovené pre dva rôzne kultivary
Holcus lanatus pestované na arzénom nekontaminovanom území mali približne 2 až 36-krát

nižšiu hodnotu (2,9; 0,2 mg·l-1) ako EC50 koreňov stanovené pre Sinapis alba [12].
Experimenty s Brassica juncea uvádzajú, že As(V) už pri 1,87 mg·l-1 inhiboval rast koreňov
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o 33,1 % a o 24,9 % vo výhonkoch [13]. V porovnaní s našimi údajmi uvedené druhy
preukázali niekoľkonásobne väčšiu citlivosť voči As(V) ako S. alba.
Rast koreňov Triticum aestivum v prítomnosti 8 mg·l-1As(III) sa znížil o 43,7 % a rast
výhonkov pri tej istej koncentrácii As(III) o 45,1 % [14]. Oproti tomu hodnoty EC50
pre As(III) pre korene aj výhonky S. alba v našich pokusoch boli o 20 až 43,75 % nižšie
(Tab. 1). Potvrdzuje to väčšiu citlivosť S. alba na As(III) v porovnaní s uvedenými druhmi.
Odlišné hodnoty EC50, resp. percentá inhibície koreňov a výhonkov, poukazujú na rozdielnu
citlivosť jednotlivých druhov rastlín, ekotypov a kultivarov.
Tab. 1: Hodnoty EC50 pre As(III) a As(V) pre jednotlivé ukazovatele
Sledované ukazovatele
Dĺžka koreňov
Dĺžka výhonkov
Chlorofyl a
Chlorofyl b
Karotenoidy

EC50 As(III)
(mg·l-1)
4,5
6,4
21,7
10,0
132,3

EC50 As(V)
(mg·l-1)
6,3
35,6
60,8
53,5
42,0

Obr. 1: Inhibícia rastu koreňov a výhonkov v prítomnosti As(III). V grafe sú uvedené aritmetické priemery
spolu so štandardnými odchýlkami; ***p<0,001.
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Obr. 2: Inhibícia rastu koreňov a výhonkov účinkom As(V). V grafe sú uvedené aritmetické priemery spolu
so štandardnými odchýlkami; ***p<0,001.

Fotosyntetické pigmenty sú dôležitými ukazovateľmi toxicity kovov, ktoré významne
ovplyvňujú intenzitu fotosyntézy. Obsah fotosyntetických pigmentov bol inhibovaný
obidvoma formami arzénu. Hodnoty EC50 fotosyntetických pigmentov pôsobením As(III)
a As(V) sú uvedené v Tab. 1.
Inhibičný účinok As(III) sa prejavil rôznou intenzitou na hladinu jednotlivých
fotosyntetických pigmentov (Tab. 1). Najcitlivejším voči účinku As(III) bol chlorofyl b.
Najmenej citlivým pigmentom boli karotenoidy, čo naznačuje aj znižujúca sa tendencia
pomeru celkového obsahu chlorofylov k obsahu karotenoidov pri zvyšujúcej sa koncentrácii
As(III) (Tab. 2). Pomer chlorofylu a k chlorofylu b sa s rastúcou koncentráciou As(III)
zväčšuje. Dôvodom vyššieho pomeru (a/b) môže byť konkurencia medzi arzénom a železom.
Železo je totiž potrebné k syntéze chlorofylu b [15].
Tab. 2: Účinok jednotlivých koncentrácií As(III) na obsah fotosyntetických pigmentov. V tabuľke sú uvedené
aritmetické priemery spolu so štandardnými odchýlkami; a – chlorofyl a, b – chlorofyl b, kar – karotenoidy.
c As(III)
(mg·l-1)
0
2,9
5,8
11,5

chlorofyl a
(µg·mg-1sušiny)
8,41±1,61
8,33±1,33
7,01±1,22
6,78±1,48

chlorofyl b
(µg·mg-1sušiny)
2,41±0,52
2,34±0,37
2,00±0,52
0,97±0,78

karotenoidy
(µg·mg-1sušiny)
2,44±0,48
2,51±0,35
2,13±0,19
1,99±0,42

a/b

(a+b)/kar

3,48
3,56
3,51
7,03

4,43
4,27
4,23
3,89

Tab. 3: Účinok jednotlivých koncentrácií As(V) na obsah fotosyntetických pigmentov. V tabuľke sú uvedené
aritmetické priemery spolu so štandardnými odchýlkami; a – chlorofyl a, b – chlorofyl b, kar – karotenoidy.
c As(V)
(mg·l-1)
0

chlorofyl a
(µg·mg-1sušiny)
6,27±1,53

chlorofyl b
(µg·mg-1sušiny)
1,94±0,11

karotenoidy
(µg·mg-1sušiny)
2,20±0,43
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a/b

(a+b)/kar

3,22

3,74

6
24
36

6,54±0,63
4,42±0,98
3,86±0,30

1,73±0,22
1,29±0,55
1,17±0,12

2,24±0,23
1,49±0,15
1,20±0,11

3,78
3,43
3,29

3,68
3,83
4,20

Z Tab. 3 je zrejmé, že v prítomnosti As(V) bola najcitlivejšia hladina karotenoidov
a najmenej citlivý bol obsah chlorofylu a. Tento účinok arzénu sa potvrdil aj pri zvyšujúcom
sa pomere celkového obsahu chlorofylov k obsahu karotenoidov (a+b)/kar s rastúcou
koncentráciou As(V). Iba v prípade najnižšej koncentrácie As(V) (6 mg·l-1) dochádzalo k 4 %
zvýšeniu hladiny chlorofylu a a 2 % nárastu obsahu karotenoidov (Tab. 3). Naopak - pomer
chlorofylov ku karotenoidom (a+b)/kar dvoch odlišných kultivarov Phaseolus vulgaris klesal
pri koncentráciách 2 a 5 mg·l-1As(V) [16].
Inhibičný účinok As(V) na chlorofyl a a chlorofyl b sa javil menej intenzívny
v porovnaní s As(III). Na základe predchádzajúcej domnienky, že As(V) sa v menšej miere
transportoval do nadzemných častí rastlín ako As(III), môžeme predpokladať nižšiu toxicitu
As(V) vo výhonkoch. Výnimku tvorí vplyv As(V) na obsah karotenoidov, keď As(V) pôsobil
približne 3-krát toxickejšie ako As(III) (Tab. 1). Zníženie obsahu karotenoidov pôsobením
As(V) bolo pozorované aj vo Phaseolus vulgaris [16]. Pri porušení rovnováhy medzi
oxidantami a antioxidantami dochádza k oxidačnému stresu, ktorý bol dokázaný v prítomnosti
viacerých kovov, napr. železa a medi. Predpokladá sa teda, že aj v prítomnosti polokovov,
akým je aj arzén, by mohlo dochádzať k zvýšenému oxidačnému stresu. Karotenoidy môžu
vystupovať v úlohe antioxidantov, preto pozorovanie ich zvýšenej tvorby môže poukazovať
na zvýšený oxidačný stres v rastlinách. Účinok ťažkých kovov (vrátane arzénu) spôsobuje
zvýšený obsah celkových karotenoidov [17]. Nárast hladiny karotenoidov sa v našich
pokusoch pozorovalo len v prípade 2,9 mg As(III).l-1 (Tab. 2) a 6,0 mg As(V).l-1 (Tab. 3)

Záver
Namerané hodnoty EC50 pre rast koreňov a výhonkov poukazujú na vyššiu toxicitu
As(III). Inhibícia fotosyntetických pigmentov bola taktiež výraznejšia pri As(III), okrem
obsahu karotenoidov, ktorý bol redukovaný 3-krát intenzívnejšie pôsobením As(V). Pre lepšie
pochopenie toxicity jednotlivých foriem arzénu sú nevyhnutné ďalšie experimenty, ktoré
zistia úroveň bioakumulácie arzénu v koreňoch a výhonkoch, a prispejú tak k objasneniu
transportu tohto prvku v rámci sledovanej rastliny, S. alba.
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Čím sa živí dudok chochlatý vo viniciach rakúskej oblasti Wagram?
Soňa Nuhlíčková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekosozológie
a fyziotaktiky, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, sonanuhlickova@gmail.com
Úvod a formulácia cieľa

Dudok chochlatý (Upupa epops) patrí k druhom, ktoré zaznamenali v posledných
desaťročiach minulého storočia výrazný pokles početnosti. V súčasnosti je jeho hniezdny
areál značne rozdrobený. Za hlavnú príčinu poklesu v Európe sa považuje najmä negatívny
antropický impakt – zmena spôsobu hospodárenia a následná strata pestrosti habitatov
v dôsledku poľnohospodárskej činnosti. Vznik veľkoplošných, chemicky a mechanicky
intenzívne obhospodarovaných monokultúr bez rozptýlenej stromovej zelene, absencia pastvy
dobytkom, aplikácia insekcitídov a herbicídov mali za následok stratu hmyzu s rozmermi nad
20 mm (svrčky, krtonôžky, kobylky, chrústy) ako hlavnej potravy dudkov [1, 2].
V strednej Európe bolo dodnes publikovaných len málo prác, ktoré by priniesli nové
poznatky o potravnej ekológií dudka chochlatého. Zo starších údajov je významná zmienka
[3] o jašterici ako potrave dudka chochlatého. Neďaleko Trnavy opisuje [4] apetenčné
správanie pozdĺž železničného násypu. V oblasti Podpoľania hodnotil [5] podrobne potravnú
ekológiu s využitím troch metód – analýza trusu mláďat, metóda krčných prstencov a
pomocou fotografických snímkov. Rozsiahlejšie zhrnutie potravného spektra nachádzame aj
v kompendiu [6]. [7] sa zmieňuje o závislosti dudkov na koprofágnom hmyze. [8] uvádzajú
ako hlavnú potravu v priebehu druhého hniezdenia chrústika letného (Amphimallon
solstitiale). V borovicových plantážach vo Francúzku sa dudok špecializuje na húsenicu
Thaumetopoea pityocampa [9].

Jednotlivé metódy výskumu potravy vtákov, ako aj ich výhody a nevýhody už
dávnejšie opísal [10]. V rakúskych podmienkach sme skúmali potravu vybraných párov
populácie dudka chochlatého hniezdiacej v búdkach s využitím kamerovej techniky. Metóda
je vhodná najmä z ekosozologického a etického hľadiska. Do radu krakľotvaré
(Coraciiformes) dnes patria už iba chránené, zriedkavé až vzácne druhy, pri ktorých možno
využívať len také metódy, ktoré nevedú k rušeniu a následnému opusteniu hniezda, či k
zbytočnému úhynu jedincov [11]. Pri správnej inštalácii kamery nepôsobí zvolená metóda pre
hniezdiace vtáky rušivo a vyhneme sa tak nežiadúcej manipulácií s mláďatami, tak ako je
známe napríklad v prípade použitia krčných prstencov. Nakoľko je tento druh mimoriadne
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citlivý na vyrušovanie počas hniezdenia, pokladáme túto metódu v rakúskych podmienkach
za najefektívnejšie riešenie.
Cieľom práce bolo predbežne vyhodnotiť údaje o kvalitatívnom zložení potravy, ktorá
bola donášaná mláďatám do 14 vybraných búdok a pozorovanie apetenčného správania
adultných jedincov v špecifických podmienkach oblasti Wagram s využitím kamerovej
techniky.

Materiál a metódy
Výskum bol realizovaný od 10. júna do 30. júla 2009 v oblasti Wagram, si 60 km
Viedne. Oblasť je ohraničená mestami Lengenfeld na západe, Krems an der Donau na juhozápade, Gedersdorf na juhu, Fels am Wagram na juho-východe, Gösing na východe a Strass
na severe.
Hniezdnym biotopom dudka je tu kopcovitá krajina s výslnnými terasami, na ktorých
výrazne dominujú veľkoplošné lány viníc. Špecifickosť územia dotvárajú najmä sprašové
steny, ktoré tvoria pravdepodobne významný zdroj potravy vhodnej pre dudka chochlatého.
Výskum zloženia potravy bol realizovaný v populácií hniezdiacej v inštalovaných
búdkach, pričom v celej oblasti Wagramu a Wachau hniezdilo v roku 2009 rekordných 88
párov.
Zamerali sme sa na potravnú ekológiu druhu, ktorá pozostávala z dvoch častí.
V hniezdnom biotope sme sledovali vybrané jedince a ich etologické prejavy, týkajúce sa
najmä ich potravnej stratégie s využitím optickej techniky – binokulárneho ďalekohľadu
značky Nikon Monarch a monokulárneho ďalekohľadu značky Nikon Fieldscope ED 82.
Zloženie potravy sme sledovali pomocou digitálnej kamery značky SONY DCR – PC 5E,
s využitím statívu Manfrotto. Zamerali sme sa na 14 vybraných búdok. Mláďatá boli natáčané
vo veku, kedy rodičia už nevletovali do búdky, ale kŕmili ich priamo vo vletovom otvore.
Kameru sme postavili pred ňu tak, aby nepôsobila na hniezdiaci pár rušivo. Spravidla bola
ukrytá v dostupnom poraste krovia alebo bola prekrytá maskovacou sieťkou, ktorá bránila
lesku jej materiálu počas slnečných dní. Záznam bol natáčaný na 60 minútovú digitálnu
videopásku, študovaný a analyzovaný bol v programe iMovie.

Výsledky a diskusia
Potravná ekológia a správanie – špecifiká
Pre dudky chochlaté je charakteristické, že v zobáku nosia vždy len jeden exemplár
potravy. V oblasti Wagram vyhľadávali korisť najčastejšie na obnaženej, intenzívne
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obrábanej pôde medzi kmeňmi viniča. Preferovali vinice s kyprou, menej skeletnatou pôdou,

často boli pozorované aj popri cestách, trsoch tráv, či zbierali priamo na sprašových stenách.
Počas kŕmenia rodičia nosili mláďatám vždy približne rovnakú veľkosť koristi, nepozorovali
sme, že by boli mláďatá kŕmené menšou potravou. Podľa [5] uprednostňovanie drobnejších
druhov koristi v mladšom veku mláďat nebolo nikdy dokumentované. My sme však na
kamerových záznamoch pozorovali, ako rodičia čerstvo vyliahnutým mláďatám vytláčajú
obsah veľkých pandráv chrústov do zobáku. Obsah pandráv takýmto spôsobom mláďatá
následne prijímali. Ďalšou zaujímavosťou je poznatok, že v prípade dlhodobo nepriaznivého
počasia (v našom prípade to bol dážď, ktorý trval s prestávkami asi týždeň), rodičia nosia
mláďatám potravu nepravidelne. Najmladšie jedince hladujú v dôsledku konkurencie so
staršími súrodencami a po čase slabnú, až hynú. Po úhyne najmladšieho súrodenca sme
pozorovali, ako najstaršiemu v dôsledku jeho hladovania poslúžil ako alternatívny zdroj
potravy. Či sa dostal do zobáka najstaršieho súrodenca iba náhodou, keď sa samica pokúšala
kadáver odstrániť (alebo ponúknuť?) žobrajúcim mláďatám, resp. dať z búdky von, bude
predmetom pokračujúceho výskumu hniezdnej etológie na kamerových záznamoch. V tejto
súvislosti je zaujímavý údaj [3] ktorý úvadza, ako pozoroval 9 mláďat dudka v bútľavej vŕbe
juhovýchodne od Brna, pričom pri ďalšej kontrole jedno najslabšie mláďa zmizlo.
Sledovanie zloženia potravy s využitím kamery

S využitím kamerovej techniky sme celkovo zaznamenali 274 príletov s potravou.

Obr. 1: Potravná skladba dudka chochlatého.
Počas obdobia 10.6.až 30.7. bolo zaznamenaných 255 objektov potravy, z toho najvyšší
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počet (77,74%) tvorili larvy chrústa obyčajného (Melolontha melolontha), po nich nasledovali
neurčené larvy (9,49%) a neurčené objekty (6,93%). Rovnokrídlovce tvorili 2,55%. Z tejto
skupiny bola určená do druhu kobylka hryzavá (Decticus verrucivorus), svrček poľný
(Gryllus campestris) a krtonôžka obyčajná (Gryllotalpa gryllotalpa), do rodu bola určená
kobylka Tettigonia sp., ďalej bol identifikovaný podrad koníky – Caelifera (2-krát), približne
rovnaký podiel (1,09%) tvorili motýle (Lepidoptera) a okrem chrústov chrobáky
(Coleoptera). Z motýľov sa dala zo snímku rozlíšiť čeľaď morovité (Noctuidae). Najmenší
podiel (0,36%) mali máloštetinavce (Ologochaeta), rad pavúky (Araneae) a rad dvojkrídovce
(Diptera). Z máloštetinavcov bol taxón určený do čeľade dážďovkovité (Lumbricidae).
Zistili sme, že v potravnom spektre majú výrazné eudominantné zastúpenie (83,5%)
larvy chrústov (Melolontha melolontha) a ostatné larvy (10,2%). Z toho vyplýva, že aj
Shannonov index diverzity vykazuje nízku hodnotu (H´ = 0,65) s nevyrovnaným rozdelením
koristi do určených skupín (taxónov) (E = 0,31).
Predbežne sa dá usúdiť, že výsledky sú pravdepodobne ovplyvnené špecifikami
krajiny vo Wagrame, ako aj obdobím výskumu. [5] zistil, že v období máj – jún dominovali
v potrave najmä svrčky poľné (Gryllus campestris, 37,9 - 47,2%) a v pôde žijúce húsenice
Noctuidae (10,6 - 13,9%). V júli a auguste dominovali naopak pandravy chrústov (Melolontha
melolontha, 49,5%), menej koníky rodu Chorthippus (17,4%) a svrčky poľné (Gryllus
campestris, 15,3%), čo by sa čiastočne približovalo aj našim výsledkom z neskorších letných

mesiacov (10.6. - 30.7.), kde tiež dominujú najmä pandravy chrústov a iné, zo záberov
neurčiteľné larvy alebo kukly hmyzu. Iné výsledky sú z Horného Rakúska, kde sa zistilo
z fotografií (n = 32) 14 lariev hmyzu, 3 larvy z čeľade tipulovité (Tipulidae), 1 pestrica rodu
Eristalis, 2 larvy Diptera, 1 koník (Caelifera), 1 svrček poľný (Gryllus campestris) a 10

krtonôžok obyčajných (Gryllotalpa gryllotalpa) [12]. Autor neudáva k snímkovaniu dátum,
avšak prostredie sa vyznačuje pestrou skladbou habitatov. Naopak, v severo-západnej oblasti
Francúzka, kde sa nachádzajú už len posledné, menej ako 5 ha veľké fragmenty porastu dubu
letného (Quercus robur), ponorené do matrice monokultúr borovice, uvádza [8] v potrave
dudka larvy mory Thaumetopoea pityocampa a svrčka poľného (Gryllus campestris). [9]
uvádzajú počas druhého hniezdenia dudka 90% potravy ako larvy chrústika letného
(Amphimallon solstitiale).
Na základe študovaných literárnych zdrojov predpokladáme, že vysoký podiel lariev
chrústa v potrave dudka chochlatého vo Wagrame bude súvisieť s jednotvárnym charakterom
biotopov vo vybranej oblasti (lány viníc a sprašové steny) a s dobou, kedy sme potravu
skúmali. Je možné, že na skladbu potravy vplývajú aj populačné cykly chrústa obyčajného
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a klimatické faktory špecifické pre rakúske územie, čo bude spolu s ďalšími vplyvmi
vyhodnotené na záver pokračujúceho výskumu.

Záver
Zistili sme, že potrava dudka chochlatého v oblasti Wagram pozostávala prednostne
z pandráv chrústov obyčajných (Melolontha melolontha). Na základe doteraz študovaných
literárnych zdrojov predpokladáme, že výsledok súvisí s krajinnou štruktúrou danej oblasti,
ako aj s obdobím, kedy sme potravné spektrum skúmali.
Predmetom pokračujúceho výskumu bude prehĺbenie poznatkov o potravnej
a hniezdnej biológií, ako aj štúdium mechanizmov možnej cirkulácie alebo kompetície
asynchrónne liahnucích sa mláďat.
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Vplyv pôdnych podmienok na správanie sa atmosférických kontaminantov vo
vysokohorských oblastiach
Alexandra Pažická
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie, Mlynská
Dolina, 842015 Bratislava, Slovenská republika, pazicka.sasa@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Jedným z posledných protokolov v rámci Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní
ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (The Convention on Long – Range Transboundary
Air Pollution) [1] je tzv. Århusský protokol o perzistentných organických polutantoch
a ťažkých kovoch. Jeho cieľom je monitorovať, modelovať a hodnotiť diaľkový prenos
polutantov cez atmosféru, vypracovať stratégiu znižovania ich emisii z antropogénnych
zdrojov a prijať opatrenia na kontrolu špecifických atmosférických polutantov globálneho
charakteru [2]. Slovensko ratifikovalo tento protokol v r.2003.

Ťažké kovy, resp. v širšom zmysle potenciálne toxické stopové prvky, sú spájané
s negatívnymi vplyvmi na ľudské zdravie. Po ich vstupe do atmosféry v podobe emisii môžu
byť transportované ďaleko od zdroja kontaminácie a následne prepadovými mechanizmami
sa kumulujú najmä v pôdach a vo vodách [4] [5]. Môžu takto narušiť citlivé prvky ekosystémov
alebo sa postupne koncentrovať v potravovom reťazci. Preto prijatie Protokolu predstavuje
významný krok v spojitosti s vývojom atmosférických emisií ťažkých kovov. V prvom
priblížení bola zameraná hlavná pozornosť na tzv. prvky prvej priority – kadmium, olovo
a ortuť.
Na posúdenie stupňa kontaminácie pôd a vôd týmito prvkami, podobne ako
u plynných zložiek, bol prijatý tzv. koncept kritických záťaží. Pod kritickou záťažou sa rozumie
kvantitatívny výpočet expozície k jednej alebo viacerým znečisťujúcim látkam, pod ktorou sa
nepozoruje významnejší negatívny vplyv na ľudské zdravie, ako aj na príslušnú štruktúru a
funkcie ekosystému v dlhodobom meradle, pokiaľ to vieme posúdiť na základe súčasných
poznatkov [7]. Tento koncept pre ťažké kovy v pôde, nie je doteraz rozpracovaný tak, aby bol
objektívny. Komplikácie s jeho použitím nastávajú nielen v súvislosti s množstvom
prispievajúcich faktorov, ktoré vplývajú na osud prvkov v pôde, ale aj prítomnosťou
historických záťaží, heterogenitou zloženia pôd a rozdielnym správaním sa jednotlivých
prvkov v pôde.
Cieľom tohto príspevku, ktorý vychádza z mojej diplomovej práce, je poukázať na
osobitný vplyv pôd vysokých pohorí Západných Karpát na zachytávanie prvkov (Cd, Pb, Hg),
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na to ako jednotlivé pôdne podmienky určujú profilovú dynamiku vnášaných prvkov a
ukázať, že lokálne historické zdroje kontaminácie, ktoré sa neberú do úvahy, je potrebné
zahrnúť do konceptu kritických záťaží. Pretože obsahy týchto prvkov prekračujú prijaté
kritické limity, koncept sa pre zložité podmienky Slovenska nedá v súčasnej podobe
aplikovať.

Materiál a metódy
Vzorky z diagnostických horizontov pôd boli odobraté z kopaných sond, z 21 pôdnych
profilov lokalizovaných vo vysokohorských oblastiach Slovenska. Ich zoznam je uvedený v
Tab.1. Vzorky boli sušené v laboratórnych podmienkach, mierne podrvené a sitované za
sucha na získanie frakcie pod 2mm. Táto frakcia bola použitá na pôdne a chemické analýzy.
Hodnoty pH boli stanovené podľa zaužívaných metodík [8]. Analytické práce boli vykonané
v AcmeLabs (Vancouver, Kanada), kde okrem základných chemických analýz, bola
stanovená aj a asociácia 43 stopových prvkov.

Tab. 1: Zoznam pôdnych profilov
Pohorie

Malá Fatra
Veľká Fatra
Oravské Beskydy
Skorušinské vrchy

Nízke Tatry

Vysoké Tatry
Západné Tatry
Spišská Magura
Levočské vrchy

Číslo

Lokalita

5
21
22
4
19
6
15
16
1
2
3
18
20
12
13
14
17
9
10
11
23

Martinské hole
Pod Chlebom
Pod Chlebom
Tlstá
Smrekovica
Babia hora
Pilsko
Skorušina
Kráľova hoľa
Krakova hoľa
Veľká Chochuľa
Rovná hoľa
Končisté
Veľká Svišťovka
Patria
Kozia skala
Javorina
Repisko
Magurka
Smrečiny
Chata Kameň

Nadm.
výška
[m]
1470
1440
1500
1400
1465
1720
1557
1314
1920
1725
1735
1723
1474
1522
1280
1480
1518
1259
1193
1158
1165

Pôdny
typ

Hĺbky odberu vzoriek [cm]

PZo
PZk
RNp
RAm
KMd
PZm
PZm
KMd
KMd
KMv
RNk
PZk
KMd
RNka
KMd
PZk
RNp
KMd
KMd
RNka
PZm

5-10, 15-20, 25-40
5-10, 25-50, 70-90
0-10, 20-40
0-15, 15-30, 50-70
0-10, 25-50, 75-100, 110-120
0-10, 10-20, 15-40, 45-55
5-10, 10-20, 25-40, 45-55
0-5, 20-70, 100-120
5-10, 15-20, 35-40, 50-55
0-10, 20-50, 70-90
0-10, 20-40
5-10, 15-30, 35-45
0-10, 30-60, 80-100
5-20, 25-40
0-10, 25-50, 65-80
5-10, 20-35, 35-50, 60-70
0-5, 40-55
0-10, 25-35, 65-70
0-5, 10-20, 25-45, 60-70
0-10, 10-20, 20-35
2-6, 14-17, 30-40

Výsledky a diskusia
Zo študovaných pôd boli pre potreby tohto príspevku vybraté len niektoré
reprezentačné profily, ktoré indikujú kontrastnosť pôdnych vlastností, ako aj rozdiely
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v atmosférickom inpute prvkov. Atmosféricky vstup prvkov sa odráža v obohatení
povrchových horizontov pôd. Aby sme postihli lokálne rozdiely obsahov prvkov spojené
s atmosférickým vstupom, rozdielnym zložením pôdotvorných substrátov a so samotným
vplyvom pedogenézy, vybrali sme pôdy s heterogénnymi vlastnosťami a to: rendzinu, ranker,
podzol a kambizem.
Distribúcia sledovaných prvkov (Pb, Cd, Hg) je určovaná podmienkami pedogenézy,
ale aj formami vstupu prvkov. Olovo migruje v atmosfére prevažne ako partikulárne. V pôde
vytvára prevažne stabilné formy s organickými látkami, preto sa najviac koncentruje
v povrchových horizontoch. Väzby olova na povrchové horizonty pôd sú evidentné z grafu
(Obr. 2).

Obr. 2: Porovnanie obsahov Pb v A- a C-horizontoch v jednotlivých pôdach
Aj keď sa Pb všeobecne považuje za málo pohyblivé, vo veľmi kyslom prostredí môže
vytvárať chelátové komplexy, ktoré sú mobilné. Hoci boli pôdne profily Javorina a Pod
Chlebom2 oba klasifikované ako RNp, profilová dynamika prvkov v nich je odlišná. V profile
Javorina je Pb akumulované v A-horizonte, naopak Pod Chlebom2 dochádza k migrácii Pb aj
Hg a obohateniu spodných horizontov. (Obr. 4). Príčinou je výrazne odlišný podiel humusu
v A-horizonte (Javorina=37,76 hm%; Pod Chlebom=29,69%). Treba podotknúť, že príčinou
obohatenia C-horizontu môže byť geogénny pôvod prvku. Konkrétne v tomto prípade tomu
tak nie je, pretože v podloží sa nachádzajú chudobné kremence.
V pôdnom profile Tlstá (rendzina) môžeme sledovať vplyv karbonátov na zmenu pH a
dynamiku prvkov (Obr. 3).

Obr. 3: Vplyv karbonátov a pH na profilovú dynamiku Cd, Hg a Pb v lokalite Tlstá
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Karbonáty tlmia účinky acidifikačných zložiek , čo prispieva k imobilizácii väčšiny

ťažkých kovov. Prvky môžu byť viazané na karbonáty, čo spôsobuje, že sa z profilu
nevylúhujú, ale naopak akumulujú v povrchových horizontoch. Ako v grafoch (Obr. 3) vidieť,
s rastúcim obsahom karbonátov do hĺbky sa znižuje mobilita Cd, Hg aj Pb a teda aj ich obsah
v spodnejších horizontoch.

Obr. 4: Profilová dynamika posudzovaných prvkov v jednotlivých pôdnych typoch
Rádovo vyššie obsahy ortuti v porovnaní s ostatnými pôdami sa nachádzajú v podzole
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z Levočských vrchov, (Chata Kameň) (Obr. 5). Je to spôsobené historickým atmosférickým
vstupom Hg z priemyselnej oblasti Spiša (Markušovce, Rudňany).

Obr. 5: Obsahy Hg a Cd v A-horizontoch jednotlivých pôdnych profilov
Ortuť je známa svojou vysokou koreláciou s obsahom humusu v pôde (Obr. 6), preto
sa najčastejšie akumuluje vo vrchných horizontoch.
.

Obr. 6: Afinita Hg k humusu
V profile Magurka (kambizem) sledujeme výrazné obohatenie A-horizontu a následný
pokles koncentrácií prvkov v nižších horizontoch. Vplyv na takúto distribúciu má pomerne
vysoký obsah humusu v povrchovom horizonte, ako aj na tieto prvky chudobná materská
hornina – pieskovec.

Závery
Z výsledkov nášho

štúdia vyplýva, že pôdy

Západných Karpát

a najmä ich

vysokohorská časť, tvoria významnú bariéru (prepad) z hľadiska záchytu atmosféricky
prenášaných ťažkých kovov. Porovnanie ich obsahov v substrátoch a v pôdach svedčí o ich
významnom povrchovom obohatení.
Potenciál akumulácie ťažkých kovov v pôde závisí od pôdnych vlastností. Všeobecne
humusové horizonty akumulujú Pb, Hg a Cd. V závislosti od obsahu humusu a karbonátov Pb
a Hg sú zachytávané v povrchových horizontoch a acidifikácia neovplyvňuje významne ich
transfer. Cd ako pohyblivý prvok v kyslom prostredí je vylúhované z (podzolových) pôd.
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Karbonátové pôdy (rendziny) preukazujú vysokú kapacitu akumulovať tieto polutanty
a imobilizovať ich vo vrchných horizontoch. Ich mobilita a vylúhovanie z profilu nie sú
intenzívne. Mali by byť posudzované v rámci konceptu kritických záťaží osobitne.
Obsahy ťažkých kovov (Cd, Pb, Hg) vo väčšine vysokohorských pôd prekračujú
kritické limity a preto sa koncept kritických záťaží pre tieto pôdy nedá úspešne aplikovať.
Organické horizonty sú významným prepadom pre Pb a Hg, ale v pôdach, kde sa
vytvárajú organické (chelátové) komplexy kovov môžu byť mobilizované, koprecipitujú so
seskvioxidmi v B-horizontoch (napr. podzoly), alebo sú celkom odnesené z profilu pôd.
.
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Synantropná populácia sokola myšiara (Falco tinnunculus L., 1758) v Bratislave
Barbora Pospíšilová 1, Martin Kaľavský 2
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekosozológie
a fyziotaktiky, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika
barbora.pospisilova@gmail.com
2
Univerzita Komenského v Bratislave Katedra zoológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4,
Slovenská republika,

Úvod a formulácia cieľa
Sokol myšiar (Falco tinnunculus L., 1758) je na Slovensku jediným druhom dravca,
ktorý sa naučil žiť v urbanizovanom prostredí miest. Vďaka svojej schopnosti rýchlo sa
prispôsobiť zmeneným podmienkam prostredia, sa stáva neoddeliteľnou súčasťou avifauny
väčšiny veľkých miest, Bratislavu nevynímajúc.
Výskumu synantropnej populácie sokola myšiara v Bratislave sa naposledy venovala
v rokoch 1983 – 1985 Darolová [1]. Cieľom našej práce bolo nadviazať na tento výskum,
určiť hniezdu hustotu a porovnať ju s výsledkami výskumu z rokov 1983 – 1985. U
dohľadaných hniezd zaznamenať ich umiestnenie, preferenciu jednotlivých typov hniezd,
porovnať ich výšku umiestnenia nad zemou a orientáciu. Zamerali sme sa aj na záznam
aktivity sokolov v meste počas roka. Ďalším cieľom bolo určiť negatívne faktory a navrhnúť
ich riešenie.

Materiál a metódy
Výskum prebiehal v rokoch 2008 – 2009 a bol realizovaný v 7 mestských častiach
Bratislavy: Staré Mesto, Petržalka, Rača, Ružinov, Devínska Nová Ves, Karlova Ves
a Dúbravka. Na záznam aktivity a výskytu sokola myšiara sme použili metódu bodového
transektu. V každej zo skúmaných mestských častí (okrem m. č. Dúbravka, kde prebiehalo len
priame vyhľadávanie hniezd) bol vytýčený transekt pozostávajúci z 8 (Rača, Devínska Nová
Ves), 10 (Petržalka, Karlova Ves, Ružinov) alebo 11 (Staré Mesto) bodov. Na každom bode
bola počas 5 minút pozorovaná aktivita sokola myšiara. Pri každom pozorovaní bol
zaznamenaný časový údaj o trvaní danej aktivity a zakreslený do mapy. Používali sme

ďalekohľad s 10 – násobným zväčšením.
Na základe pozorovanej aktivity v jarnom období prebiehalo priame vyhľadávanie
hniezd. Pri dohľadaných hniezdach bola určovaná ich výška nad zemou a orientácia vletového
otvoru.
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Výsledky a diskusia
V 7 mestských častiach Bratislavy bolo v rokoch 2008 a 2009 nájdených celkovo 54
hniezd sokola myšiara. Z toho len 2 na strome (v stračom hniezde), všetky ostatné boli
umiestnené na objektoch vytvorených človekom, prevažne budovách (obytný tehlový dom –
15 (28,9%), obytný panelový dom – 31 (59,6%), továreň (komín) – 3 (5,8%), neobývaná
budova – 1 (1,9%), iné – 2 (3,8%)).
Hniezda sme rozdelili podľa ich umiestnenia do 8 typov. Typy hniezd a ich zastúpenie
v jednotlivých mestských častiach znázorňuje tabuľka 1.

Tab. 1: Typy hniezd a ich zastúpenie v jednotlivých mestských častiach.

mestská
časť

dutina dutina
medzera
stračie
pod
po
kvetiná
medzi výkleno
hniezd
rímsa
búdka
strecho ventiláci
č
balkónm
k
o
u
i
i

Petržalka

0

0

16

0

1

0

0

Staré
mesto

0

5

0

4

0

4

1

Rača

5

1

0

1

0

2

0

2

0

1

0

1

0

3

1

0

0

0

0

0

0

Dúbravka

1

0

0

0

1

0

0

Ružinov

0

0

0

1

0

1

0

spolu

9 (7%)

6
(11%)

17
(31%)

6 (11%)

3
(6%)

7
(13%)

4 (7%)

Devín. N.
Ves
Karlova
Ves

spolu

17
(30%)
14
0
(26%)
10
1
(19%)
7
0
(13%)
2
1
(4%)
2
0
(4%)
2
0
(4%)
54
2 (4%) (100%
)
0

V Petržalke prevažná väčšina hniezdiacich párov (94%) zahniezdila v medzere medzi
balkónmi, a to aj napriek tomu, že medzera svojou šírkou umožňuje vo väčšine prípadov
(87,5%) vychovanie maximálne 2 mláďat. Výhodou takejto medzery je maximálna ochrana
pred poveternostnými vplyvmi, keďže hniezdo je iba z jednej strany otvorené.
V ostatných skúmaných mestských častiach sa nenachádzajú takéto typy panelových
viacposchodových domov, preto sokoly hľadajú iné alternatívy. V Starom meste ich
nachádzajú v podobe výklenkov, ríms a dutín na starších domoch.
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Priemerná výška umiestnenia hniezd nad zemou bola 25,5 m

(najvyššia 50 m

v Devínskej Novej Vsi na komíne, najnižšia 5 m v Starom meste v areáli Univerzitnej
knižnice). Maximálne, minimálne a priemerné výšky hniezd nad zemou v jednotlivých
mestských častiach znázorňuje graf na obr. 1.
Darolová [1] uvádza priemernú výšku hniezd v meste 28,82 m nad zemou.

Výška umiestnenia hniezd nad zemou

60

[m]

50
40

Min

30

Priemer

20

Max

10
0
Devínska Nová
Ves, Dúbravka,
Karlova Ves

Staré mesto

Petržalka

Rača

Obr. 1: Výška umiestnenia hniezd nad zemou v jednotlivých mestských častiach.
Vletový otvor do hniezda bol v 13 prípadoch (24,53%) orientovaný na západ, v 10
prípadoch (18,87%) na východ, v 10 (18,87%) na juhozápad, v 7 (13,21%) na juhovýchod, 6
(11,32%) na juh, 3 (5,66%) na severovýchod, 2 (3,77%) na sever a v 2 (3,77%) prípadoch na
severozápad. Pri stračom hniezde v Rači nebola orientácia vletového otvoru určená.
Celkovo sme v rokoch 2008 a 2009 zaznamenali 7 zničených hniezd (z celkového
počtu 54 hniezd to predstavuje takmer 13%), z toho 1 vplyvom počasia, 4 v dôsledku
rekonštrukcie alebo stavebných prác na budovách a 2 vplyvom zatepľovania budov.
Rekonštrukcie domov sú teda najväčším negatívnym faktorom pre synantropnú
populáciu sokola myšiara. Možným riešením je dôsledná kontrola, aby sa práce na stavbách
nevykonávali v hniezdnom období a keď je to nevyhnutné, tak aby bola zabezpečená záchrana
hniezda.
Vhodným opatrením sa ukázala inštalácia hniezdnych búdok. Búdka je zo všetkých
strán, okrem vletovej, uzatvorená, čím chráni hniezdo pred nepriaznivými vplyvmi počasia.
Napr. v Berlíne 200 – 250 párov sokola myšiara hniezdi v búdkach [2].
Hniezdna hustota populácie sokola myšiara bola vypočítaná z abundancie populácie v
jednotlivých skúmaných mestských častiach, pričom pre určenie maximálnej hodnoty sa
započítavali aj predpokladané hniezdenia. Priemerná hniezdna hustota bola 49 párov /100 km2
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(minimálna 13 párov/100 km2 v Ružinove, maximálna 146 párov/100 km2 v Starom Meste) .
Darolová [1] uvádza hniezdnu hustotu 35 – 81 párov na 100 km2, takže stav populácie sokola
myšiara v Bratislave sa výrazne nezmenil. Hniezdna hustota v Bratislave je vyššia ako hustota
vo väčšine československých miest, kde bola sledovaná (napr. v Nitre 33 párov/100 km² [3], v
Pardubiciach 47 párov/100 km² [4], v Plzni 15 – 18 párov/100 km² [5]).

Tab. 2: Hniezdna hustota v jednotlivých mestských častiach (rozloha podľa [6]).
mestská časť
Petržalka
Staré Mesto
Rača
Devínska Nová Ves
Karlova Ves
Dúbravka
Ružinov
priemer

rozloha
28,680 km²
9,590 km²
23,659 km²
24,225 km²
10,948 km²
8,649 km²
39,700 km²

počet
absolútny počet
hniezdiacich
hniezdiacich
párov /100
párov
km²
17
59
14
146
9
38
7
29
4
37
2
23
5
13
8
49

V mestských častiach Rača, Petržalka a Staré Mesto sa celoročne sledovala aktivita
sokolov. Najvyššia bola zaznamenaná v čase začiatku hniezdenia v apríli. Počas sedenia na
znáške mierne poklesla a druhý vrchol dosiahla okolo júla, v čase vylietania mláďat z hniezd.
Po vyletení mláďat nasledoval útlm aktivity. Najnižšia aktivita bola zaznamenaná v zimnom
období.

Obr. 2: Priebeh aktivity sokolov myšiarov v meste počas roka podľa počtu
zaznamenaných aktivít.
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Mimo obdobia hniezdenia aktivita sokolov v meste výrazne klesá, čo môže tiež
poukazovať na to, že sokoly osídľujú mestské prostredie najmä pre hniezdne možnosti a nie
pre lepšiu potravnú ponuku. Tomu nasvedčuje aj fakt, že lovná aktivita bola v zastavanom
území mesta zaregistrovaná ojedinele, väčšinou sokoly lovili mimo intravilán.

Záver
V našej práci sme sa zaoberali niektorými aspektami synantropnej populácie sokola
myšiara vo vybraných mestských častiach Bratislavy. Zistili sme priemernú hniezdnu hustotu
49 párov na 100 km2. Na vzorke 54 dohľadaných hniezd sme zistili preferenciu umiestnenia
hniezda na panelových viacposchodových budovách a priemernú výšku umiestnenia hniezda
25,5 m nad zemou. Aktivita sokolov v meste je najvyššia počas hniezdneho obdobia, od apríla
do júla.
Najväčším problémom pre sokoly hniezdiace v meste je vyrušovanie zo strany ľudí,
väčšinou kvôli zatepľovaniu alebo inej rekonštrukcii budovy. Aj napriek tomu však sokoly vo
významnej miere osídľujú mestské prostredie, najmä pre bohatú ponuku hniezdnych
možností.
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Toxicita a bioakumulace kadmia u larev pakomárů Chironomus riparius v kontaktních
sedimentových testech
Zuzana Rábová, Klára Hilscherová, Miriam Langer-Järisch
Masarykova Univerzita, Přírodovědecká fakulta, RECETOX – Centrum pro výzkum toxických
látek v prostředí , Kamenice 126/3, 625 00 Brno, Česká republika
zuzana.rabova@seznam.cz

Úvod a formulace cíle
Kontaktní sedimentové testy s larvami pakomárů Chironomus riparius jsou nástrojem
ekotoxikologického posouzení této komplexní matrice, obvykle zatížené značnou akumulací
znečišťujících látek z vodního prostředí [1]. Cílem práce bylo provést sérii desetidenních testů
dle metodiky OECD [2] porovnat výpovědní hodnotu jednotlivých sledovaných parametrů
při použití larev dvou různých instarů (2.instar vs. 3.-4.instar). Dalším úkolem bylo určit míru
bioakumulace kadmia a produkce metalothioneinů larvami a následně zhodnotit celkovou
použitelnost desetidenního testu porovnáním citlivosti s environmentálně relevantními
koncentracemi. Jako modelová znečišťující látka posloužilo kadmium. Toxické účinky
kadmia na pakomáry byly již dříve popsány v odborné literatuře [1, 3-5].

Materiál a metody
Kontaktní desetidenní sedimentové testy s larvami pakomárů Chironomus riparius ,
dle standardizované metodiky OECD [2], byly realizovány ve skleněných kádninkách; 40g
suché váhy artificiálního sedimentu (složení dle OECD) bylo doplněno na 200 ml testovým
médiem (Dutch Standard Water). Hodnoty pH (6-9), teploty (19±2°C) a rozpuštěného kyslíku
(min. 60% ASV) se v tomto statickém systému pohybovaly v předepsaném rozmezí.
Jednotlivé kádinky byly kontinuálně provzdušňovány. Toxicita kadmia (zásobní roztok CdCl2
. 2,5 H2O) byla testována v koncentrační řadě 0; 1; 10; 100 a 1000 µg/g suché váhy
sedimentu, vždy v 5 opakováních. Do desetidenního testu 1 (DT1) bylo nasazeno 20 larvev 2.
instaru (2-3 dny staré larvy), do desetidenních testů 2 a 3 (DT2 a DT3) pak 20 larvev 3.-4.
instaru, které byly po 10 dní inkubovány v čistém křemenném písku. Larvy byly denně
krmeny suspenzí rozemletých vloček Tetramin (0,5 mg/ larva . den). Na konci experimentu
byly larvy vybrány ze sedimentu, stanoveno procento přežití, délka těla larev (binokulární
lupa s kamerou - Zeiss Stemi 2000-C a program QuickPHOTO MICRO), hmotnost
lyofilizované tkáně, obsah kadmia (DT 1 a DT 2) a metallothioneinů (DT 3) v larvách.
Výsledky byly vyhodnoceny softwarem STATISTICA 8. Tab 1. uvadí přehled stanovovaných
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cílových parametrů a užitých testů statistického hodnocení v jednotlivých pokusech.
Kadmium v sedimentu a tkáni larev bylo stanoveno hmotnostní spektrometrií s indukčně
vázaným plazmatem (ICP-MS) [6], hladina metalothionenů v larvách pak užitím metody
diferenčně pulsní voltametrie na principu Brdičkovy reakce [7].

Tab. 1: Sledované parametry a stáří larev nasazených
sedimentových testů s pakomáry Chironomus riparius
DT1
DT2
larvy 2. instaru
larvy 3. – 4. instaru
% přežití (Fischer LSD
% přežití (Fischer LSD
test)
test)
délka těla (Fischer LSD
délka těla (Fischer LSD
test)
test)
hmotnost (Fischer LSD
hmotnost (Kruskal-Wallis
test)
test)
obsah Cd (směsné vzorky)
obsah Cd (Basic correlation
matrices) – směsné vzorky

do jednotlivých desetidenních
DT3
larvy 3. – 4. instaru
% přežití (Kruskal-Wallis
test)
test)

obsah metalothioneinů
(Fischer LSD test)

Výsledky a diskuze
Ke zjištění přesnosti a opakovatelnosti dávkování toxické látky do artificiálního
sedimentu byl u pokusů DT1 a DT3 testový sediment analyzován na obsah kadmia.
Z výsledků uvedených na Obr.1 vyplývá, že v nižších koncentracích hodnoty

přibližně

odpovídají nominálním koncentracím, zatímco dávkování sedimentu kadmiem v koncentraci

Naměřená koncentrace
Cd [µg/g dw sedimentu]

1000 µg/g se jeví jako problematické.
1200
736.36
DT1

800

522.12

400

0

0.25 0.04

1.29 0.86

0

1

10.21

6.90

10

DT3

101.96 74.44

100

1000

Dávkovaná koncentrace Cd [µg/g dw sedimentu]

Obr. 1: Nominální a naměřené koncentrace kadmia (µg/g dw) v testovém sedimentu
z pokusů DT1 a DT3
U procenta přežití pozorujeme velké rozdíly ve výsledcích pokusů s larvami 2. a 3.-4.
instaru (Obr. 2). Mladší larvy z DT1 jsou na toxické účinky kadmia citlivější a
v koncentracích 100 a 1000 µg/g vykazují stoprocentní mortalitu. U nižších koncentrací
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v DT1 nepozorujeme žádné statisticky významné rozdíly oproti kontrole, jakož ani v průřezu
celé testované koncentrační řady u DT2 a DT3 s larvami vyšších instarů. Pozorovaná
závislost citlivosti larev na věku byla prokázána ve dřívějších studiích [8, 9].

120

DT1

% přežití

100
80
DT2

60
40
20

DT3

*

*

0
0

1

10

100

1000

Koncentrace Cd [µg/g dw sedimentu]

Obr. 2: Procento přežití v desetidenních testech DT1 (2.instar) a DT2, DT3 (3.-4. instar).
Hvězdičky značí varianty, které se statisticky významně liší od patřičné kontroly.
Parametry růstu, délka těla společně s hmotností sušiny, se projevily jako nejcitlivější.
U délky (Obr. 3), která vykazuje velmi konsistentní data s malou variabilitou, pozorujeme
statisticky významný efekt už v koncentraci 10 µg/g jak u larev 2. instaru, tak u larev 3.-4.
instaru. Larvy 3.-4. instaru jsou přibližně 2krát delší než larvy 2. instaru, což značně
usnadňuje práci při jejich vybírání ze sedimentu. Larvy 2. instaru jsou velmi malé, může tudíž
docházet k chybám při vyhodnocování parametrů procenta přežití a délky, neboť ve
variantách s toxickým efektem může být růst inhibován do té míry, že přeživší larvy nejsou
vidět pouhým okem. U hmotnosti sušiny larev získáváme poněkud variabilnější výsledky, u
koncentrace 10 µg/g již není možné v případě larev 3.-4. instaru z pokusu DT2 prokázat
statisticky významnou odlišnost oproti kontrole. Larvy 3.-4. instaru jsou v průměru 100 až

Délka těla larev [mm]

200krát hmotnější než larvy 2. instaru.
20

*

16

DT1

12

*

*

*

8

DT2

4
0
0

1

10

100

1000

Koncentrace Cd [µg/g dw sedimentu]

Obr. 3: Délka těla larev (mm) v desetidenních testech DT1 (2.instar) a DT2 (3.-4. instar).
Hvězdičky značí varianty, které se statisticky významně liší od patřičné kontroly.
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Obsah kadmia v lyofilizované tkáni larev z pokusů DT1 a DT2 vypovídá o
bioakumulaci tohoto kovu. Obr.4 znázorňuje, že k nejvyšší míře bioakumulace dochází
v rozsahu nejnižších koncentrací: 0–10 µg/g, což je v souladu s dřívějšími výsledky
podobných experimentů [5]. Uvedené výsledky bohužel nemohou posloužit k stanovení
bioakumulačního faktoru (BAF), neboť neposkytují žádné informace o komplikované kinetice
kadmia v organismu související s rychlostí příjmu, vylučování, svlékáním apod. [1, 3, 4].
Obsah kadmia v tělech larev těsně koreluje s nominální koncentrací kadmia v sedimentu (r=
0,93908).

Kadmium v larvách
[µg/g sušiny]

1600
1022.49

1200
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800
400
17.80 20.03

7.30 21.74
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189.05
107.37

0
0

1

10

100

1000

Koncentrace Cd [µg/g dw sedimentu]

Obr. 4: Koncentrace kadmia (µg/g sušiny) v lyofilizované tkáni larev z pokusu DT1
(2.instar) a DT2 (3.-4. instar).
Tkáň larev z pokusu DT3 byla podrobena analýze na obsah metalothioneinů. Indukce
produkce těchto na cystein bohatých, kovy vyvazujících bílkovin byla popsána u několika
druhů včetně pakomárů [3, 5]. Výsledky analýzy (Obr. 5) potvrzují tento fakt, neboť u
koncentrací 100 a 1000 µg/g můžeme sledovat statisticky významný nárůst hladiny

MTs [µg/g celkoveho proteinu]

metalothioneinů.
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Obr. 5: Obsah metalothioneinů (µg/g celkového proteinu) v biomase larev z pokusu DT3 (3.4. instar). Hvězdičky značí varianty, které se statisticky významně liší od patřičné kontroly.
Výsledky pokusů nepřináší uspokojivé vysvětlení vztahu obsahu kadmia v tkáni larev
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k efektům a jejich významnosti u jednotlivých sledovaných parametrů. Ve většině případů
dochází k významným efektům u koncentrací 100 a 1000 µg/g, výjimečně na hladině 10 µg/g
(délka těla). Mezi koncentracemi 10 a 100 µg/g však v obsahu kadmia ve tkáni larev není

řádový rozdíl jak bychom očekávali, nýbrž jen nevýznamná diference. Z výše uvedených
výsledků tedy není možné odhadnout prahovou koncentraci pro toxické účinky kadmia.
Koncentrace kadmia v reálných sedimentech se zpravidla pohybují v rozmezí od 0 do
10 µg/g (velmi znečištěné lokality) [1]. Kanadská legislativa například uvádí jako kritérium
dobré kvality sedimentu hladinu 0,6 µg/g dw (ISQGs) [10], americká pak hodnotu 5,1 µg/g
dw [11]. Z tohoto hlediska je možnost efektivního využití desetidenních kontaktních testů
s pakomáry při posuzování kvality environmentálních vzorků poněkud omezená. Uvedené
testy se zdají být vhodné spíše pro provádění základní ekotoxikologické charakterizace
znečišťujících látek v artificiálním systému. Avšak pro ucelenější obraz o citlivosti larev
pakomárů a všeobecné využitelnosti desetidenních kontaktních sedimentových testů je jistě
třeba ještě prozkoumat toxicitu celé řady dalších významných polutantů.

Závěr
Desetidenní kontaktní sedimentové testy s larvami pakomárů Chironomus riparius
poskytují řadu možných cílových parametrů k posouzení výsledků toxicity testovaných látek.
Larvy vykazují v různých sledovaných parametrech různou citlivost, s různou variabilitou a
opakovatelností výsledků. Důležitým faktorem citlivosti je stáří larev – vyšší instary jsou
v některých parametrech až 100krát méně citlivé než instary nižší (procento přežití). Jako
nejcitlivější a nepraktičtější se jeví parametr délky těla larev, který má zpravidla nízkou
variabilitu a shodnou citlivost u malých i velkých larev, což umožňuje spolehlivější práci
s většími larvami. Zajímavou možností je také stanovovaní biomarkerů, např. metalothioneinů
ve vztahu k expozici kovům. Tato oblast však vyžaduje další výzkum.
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Sorpcia Sb(III) na prírodnom zeolite z modelových roztokov
Radko Zamboj
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie, Mlynská
dolina, 84215, Bratislava, Slovenská republika, radko.zamboj@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Problematikou aplikácie prírodných zeolitov pri čistení a úprave vôd sa už zaoberalo
množstvo vedeckých prác. Pojmom zeolity sa označuje veľké množstvo minerálov, ktoré sú
charakterizované ako hydratované aluminosilikáty. V prírode vznikajú vykryštalizovaním
z nízkoteplotných postmagmatických roztokov, hlavne v dutinách výlevných hornín, alebo
masovou premenou v procesoch sedimentácie a diagenézy pyroklastických hornín - najmä
tufov a tufitov.
Na využitie v oblasti čistenia a úpravy vôd predurčujú zeolity ich špecifické fyzikálnochemické vlastnosti, vyplývajúce z ich štruktúry. Ich základnou štruktúrnou jednotkou sú
aluminosilikátové tetraédre, usporiadané do kostrovitej stavby tak, že medzi nimi vznikajú
dutiny a kanáliky vyplnené slabo viazanými molekulami vody a vymeniteľnými katiónmi
alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Vďaka týmto vlastnostiam sú zeolity schopné
selektívnej výmeny iónov a sorpcie. V praxi sa využívajú aj pri spracovaní ropných
produktov, filtrácii, pri chove dobytka atď. Na území Slovenska sú zo zeolitov
najrozšírenejšie: nátrolit, chabazit, heulandit, klinoptilolit a mordenit [1,2].
Antimón (Sb), hoci sa v zemskej kôre hojne nevyskytuje, je v životnom prostredí
značne rozšírený pôsobením prírodných procesov a antropogénnej činnosti [3]. Do životného
prostredia sa antimón uvoľňuje zvetrávaním z prírodných zdrojov, z priemyslu, kde je
v rôznych odvetviach hojne využívaný (elektrotechnika, sklárstvo, metalurgia), pri spaľovaní
fosílnych palív a aj z banských diel[8]. V prírodných podmienkach vystupuje antimón
prevažne v oxidačných stupňoch Sb(–III), Sb(III) a Sb(V). Podľa Fiella et al. [4] sú SbV(OH)-6
a SbIII(OH)3 najobvyklejšie anorganické formy antimónu v prírodných vodách. Koncentrácia
antimónu v neznečistených vodách obvykle nepresahuje 1µg.l-1, v kontaminovaných vodách
však môže byť 100-násobne vyššia. O antimóne sa predpokladá, že je to karcinogénny prvok
a že je toxicitou podobný arzénu [5]. Limitná norma pre obsah antimónu v pitnej vode je
u nás v súčasnosti 0,005 mg.l-1 [6]. V našom experimente sme ako sorbent použili
klinoptilolit, ktorý u nás spolu s inými zeolitmi vytvára hospodársky významné polohy
(Nižný Hrabovec). Ako sorbovanú látku sme zvolili trojmocný antimón (ďalej len Sb(III)).
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Cieľom experimentu bolo zhodnotiť sorpčnú schopnosť zeolitu pre aniogénny prvok Sb(III),
prípadne zistiť potenciál pre využitie zeolitu pri odstraňovaní antimónu z kontaminovanej
vody.

Materiál a metódy
Sorbent a sorbovaná látka

Ako sorbent sme použili prírodný zeolit klinoptilolit získaný z ložiska Nižný
Hrabovec (Slovensko), frakčnej veľkosti pod 0,3 mm a iným spôsobom sme už sorbent pred
experimentom neupravovali.
Sorbovanou látkou, použitou v našom experimente, bol Sb(III). Zásobný roztok
Sb(III) sme pripravili rozpustením SbCl3 (Lach-Ner, Česká republika) v deionizovanej vode a
pH roztoku sme upravili na hodnotu 7,5 pridaním 1M HCl.
Kinetika sorpcie Sb(III)

Experimenty sme realizovali v 250 ml nádobách na trepačke s konštantnými otáčkami
140 ot.min-1. Každá nádoba obsahovala 25 ml roztoku Sb(III) (3,909; 11,149; 32,394 a 83,273
mg.l-1) s pH 7,5 a 0,25 g sorbentu. V časovom intervale 0 až 420 minút sme postupne odobrali
jednotlivé vzorky roztoku a výslednú koncentráciu antimónu v nich sme stanovili
elektrochemicky na prístroji EcaFlow 150 (Istran, Slovensko).
Analýza získaných údajov

Experimentálne získané údaje sorpcie sme hodnotili použitím modelov pseudo prvého
[A] a pseudo druhého poriadku [B].
[A]

[B]

pričom k1 (min−1) a k2 (g.mg-1.min-1)) vyjadrujú rýchlostné konštanty jednotlivých
modelov. Hodnota St vyjadruje okamžitú sorpčnú kapacitu zeolitu v čase t a Seq je sorpčná
kapacita sorbentu v rovnováhe.

Výsledky a diskusia
Experimentálne sme získali údaje, ktoré hodnotia časovú závislosť sorpcie od rôznych
počiatočných koncentrácii Sb(III). Obr 1 zobrazuje sorpčnú kinetiku viazania antimónu na
prírodný zeolit klinoptilolit z roztoku pri pH 7,5 a rôznych počiatočných koncentráciách
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Sb(III).
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Obr. 1: Modely kinetiky pseudo prvého poriadku pre sorpciu Sb(III) s rôznym počiatočnými
koncentráciami na prírodný zeolit klinoptilolit pri pH 7,5
Tab. 1: Parametre kinetickej rovnice pseudo-prvého poriadku získaných na základe
nelineárnych regresných analýz experimentálnych výsledkov sorpcie Sb(III) z vodných
roztokov s pH 7,5 (C0 vyjadruje počiatočnú koncentráciu Sb(III) v roztoku, k1 je rýchlostná
konštanta pseudo prvého poriadku a Seq vyjadruje množstvo Sb(III) viazaného na adsorbente
v rovnovážnom stave (mg.g-1); RMSE vyjadruje strednú kvadratickú chybu modelu a R2
korelačný koeficient)
C0
k1
Seq
R2
RMSE
3,909
0,102±0,017
0,097±0,003
0,99
0,002
11,149
0,139±0,105
0.363±0,035
0,92
0,038
32,394
0,031±0,013
0,495±0,036
0,99
0,026
83,273
0,032±0,011
0,544±0,039
0,97
0,038
Nami získané parametre rýchlostnej rovnice pseudo prvého poriadku, vyjadrené na
základe nelineárnych regresných analýz experimentálnych údajov sorpcie Sb(III) z roztokov
sú uvedené v tab. 1. Uvedené rýchlostné konštanty ale vyjadrujú len celkovú rýchlosť sorpcie
a nie špecifickú rýchlosť sorpcie, keďže celková rýchlosť sorpcie zohľadňuje aj desorpciu
Sb(III). Túto úvahu podporujú aj výsledky rýchlostných konštánt v tab. 1., ktoré sú pre
jednotlivé počiatočné koncentrácie Sb(III) v roztoku odlišné. Počiatočné koncentrácie by ale
v prípade skutočnej rýchlostnej konštanty viazania Sb(III) na sorbent nemali mať na jej
hodnotu žiaden účinok.
Model rýchlostných rovníc nám ale umožňuje vyjadriť hodnoty sorpčnej kapacity
sorbentu Seq v rovnovážnom stave, ktoré sú tiež funkciou počiatočnej koncentrácie roztoku.

1363

V nami sledovanom koncentračnom rozsahu sa so zvyšujúcou počiatočnou koncentráciou
Sb(III) v roztoku zvyšuje aj sorpčná kapacita prírodného zeolitu klinoptilolitu z 0,097 mg.g-1
až na 0,544 mg.g-1. V porovnaní s inými autormi je nami experimentálne zistená hodnota
sorpčnej kapacity porovnateľná. Napríklad Wingenfelder a kol. [5] stanovili pre zeolit
klinoptilolit upravený HDTMA (hexadecyltrimetylamonium) tak, že sa zmenili povrchové
vlastnosti sorbentu, maximálnu sorpčnú kapacitu približne 1,4 mg.g-1. Naopak, Biswas a kol.
[7] dosiahli sorpčnú kapacitu na odpadovú biomasu z citrusových plodov až 136,3 mg.g-1.
Uvedená biomasa ale bola dodatočne chemicky upravená roztokmi Fe(III). Preto by sme sa aj
my v ďalších experimentoch mali zamerať na chemickú úpravu prírodného zeolitu a pripraviť
tak hybridný sorbent s vlastnosťami katexu a s vysokou afinitou pre potenciálne toxický
Sb(III).

Záver
Kinetický model pseudo prvého poriadku dobre fitoval experimentálne získané
výsledky sorpcie (R2 väčšie ako 0,92) a maximálna sorpčná kapacita, ktorú sme stanovili
v sledovanom koncentračnom rozsahu bola 0,544 mg.g-1.
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Úvod a formulácia cieľa
Prírodný zeolit je vysoko mikroporózny materiál so štruktúrou silikátu [1,2], ktorý je
charakteristický vysokou katión-výmennou kapacitou [3].
Humínové kyseliny sú veľmi komplexné, makromolekulárne, polyelektrolitické
materiály s kyslým charakterom [10] a v pôdach sa bežne vyskytujú vo forme aniónov [11].
V priebehu posledného desaťročia, viacero výskumov potvrdilo, že adícia zeolitického
tufu do pôd má pozitívny vplyv na úrodnosť a znižuje bioprístupnosť toxických prvkov pre
rastliny [4,5]. Mnohé výskumy sa preto zaoberajú aplikáciu prírodných zeolitov
a humínových látok pri remediácii organicky alebo anorganicky kontaminovaných pôd
[6,7,8]. Interakcie medzi minerálnymi fázami a organickou hmotou, vrátane humínových
látok je zároveň rozhodujúcim krokom pri formovaní a stabilizácií organo-minerálnych
agregátov v pôdach [9].
Preto nás v našom výskume zaujímalo, ako efektívne sa viažu humínové kyseliny na
prírodný zeolit klinoptilolit. Cieľom experimentu bolo hodnotiť sorpčnú kapacitu prírodného
zeolitu, kinetiku sorpcie, ale aj vplyv rôznej zrnitosti sorbentu na sorpciu humínových kyselín.

Materiál a metódy
Podiel humínových kyselín sme získali alkalickou extrakciou z pôdnej vzorky
a následným okyslením získaného roztoku. Vyzrážané humínové kyseliny sme od roztoku
oddelili filtráciou a premývali v deionizovanej vode, kým nebola skúška na obsah
chloridových aniónov roztokom AgNO3 negatívna.
Zásobný roztok humínových kyselín sme pripravili rozpustením 1,0 g humínových
kyselín v 1 L deionizovanej vody. Hodnotu pH roztoku sme upravili na 8 roztokom 2M
NaOH.
Prírodný zeolit s dominantným obsahom klinoptilolitu sme získali z Nižného
Hrabovca (Slovensko) a pre experimenty sorpcie sme použili jeho dve frakcie (1) nad 0,5 pod
1,0 mm a (2) nad 0,05 pod 0,1 mm.
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Sorpčné experimenty sme realizovali nádobkovou metódou v 250 kadičkách, do
ktorých sme k prírodnému zeolitu klinoptilolitu vysušeného pri 110°C (5,5 g) pridali 120 mL
roztoku humínových kyselín (166 mg.L-1; pH 8). V určitých intervaloch sme odoberali
jednotlivé vzorky, v ktorých sme analyzovali obsah humínových kyselín pri vlnovej dĺžke 420
nm na spektrofotometri SPEKOL 11. Získané experimentálne výsledky sme analyzovali
programom QtiPlot.

Výsledky a diskusia
Vplyv veľkosti častíc na sorpciu humínových kyselín prírodným zeolitom,
klinoptilolitom je vyjadrený na Obr. 1 Je zrejmé, že v nami sledovanom časovom rozsahu sme
nedosiahli sorpčno-desorpčnú rovnováhu v systéme. Tá je ale v prípade sorpcie humínových
kyselín na prírodné zeolity dosiahnuteľná až po niekoľkých mesiacoch [12].

Tab. 1: Parametre Weber-Morrisovho modelu vnútročaticovej difúzie vyjadrené pre sorpciu
humínových kyselín na prírodný zeolit klinoptilolit s rôznou zrnitosťou ( ) vyjadruje
difúznu konštantu a C súvisí s hrúbkou difúznej vrstvy v oblasti sorbentu)
C
R2
-1
-1/2
(mg.g .deň )
frakcia pod 0,1 mm (nad 0,05 mm)
7,875
0,404 0,99
frakcia nad 0,5 mm (pod 1,0 mm)
27,656
1,322 0,93
Počas experimentu bola maximálna dosiahnutá okamžitá sorpčná kapacita približne
0,39 mg.g-1 pre frakciu nad 0,5 mm (pod 1,0 mm) a 0,88 mg.g-1 pre frakciu prírodného zeolitu
pod 0,1 mm (nad 0,5 mm). Pozorovaný nárast okamžitej sorpčnej kapacity zeolitu (

) so

zmenšujúcou sa zrnitosťou sorbentu (Obr.1) logicky súvisí s rastúcou plochou aktívneho
povrchu, ale naznačuje aj vplyv zmeny externého transportu humínových kyselín v roztoku,
ktorý je pravdepodobne jedným z limitujúcich faktorov rýchlosti sorpcie.
Na zjavný pomalý priebeh sorpcie humínových kyselín na zeolit sme aplikovali
kinetický model pseudo druhého poriadku [13], ktorý fitoval experimentálne výsledky veľmi
dobre (R2≥0,97). Uvedený model [A], ktorý vyjadruje závislosť okamžitej sorpcie (St) od času
(t), rýchlostnej konštanty pseudo druhého poriadku (k2) a sorpčnej kapacity v rovnováhe (Seq),
uvažuje o sorpcii sorbátu z roztoku ako o chemisorpcii. Viazanie humínových kyselín na
zeolit je založená na vzniku väzbových mostíkov prostredníctvom dvojmocných katiónov
kovov, keďže po nasýtení zeolitu iónmi Ca2+, Mg2+ a Ba2+ sa môže sorpčná kapacita takmer
trojnásobne zvýšiť [14], ale pravdepodobne súvisí aj s väzbou na iné špecifické sorpčné
pozície.
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Obr. 1: Kinetika sorpcie humínových kyselín na prírodný zeolit klinoptilolit (počiatočná
koncentrácia humínových kyselín v roztoku bola 166 mg.L-1, pH roztoku bolo 8 a obsah
zeolitu 55 g.L-1)
Mechanizmus sorpcie je ale komplexným procesom, ktorého rýchlosť nie je limitovaná len
počtom aktívnych sorpčných pozícii a rýchlosťou vzniku chemickej väzby.
[A]

Ďalší faktor, ktorý je nutné brať do úvahy je difúzia humínových kyselín. Najčastejšie
sa v kinetických experimentoch sorpcie hodnotí jednoduchý model vnútročasticovej difúzie,
ktorý vyjadruje lineárnu závislosť okamžitej sorpcie od druhej odmocniny času. Hodnoty
tohto modelu získané na základe lineárnych analýz experimentálnych výsledkov sorpcie
humínových kyselín na sorbenty s odlišnou zrnitosťou sú vyjadrené v Tab 1. Hodnota
parametru C naznačuje hrúbku filmu difúznej vrstvy sorbentu, ktorá je vyššia pri hrubšej
frakcii sorbentu. To znamená, že pri vyššej zrnitosti sorbentu v nami sledovanom časovom
rozsahu klesá význam vnútročasticovej difúzie ako limitujúceho kroku sorpcie a zároveň
stúpa význam externého prenosu látky k sorbentu, prípadne iné čiastkové procesy sorpcie.

Záver
Sorpcia humínových kyselín na prírodný zeolit klinoptilolit sa na základe našich
výsledkov zdá byť časovo náročný proces, keďže ani za podmienok dynamickej sorpcie
realizovaných nádobkovou metódou sme rovnováhu v systéme nedosiahli ani po 120
hodinách. Na efektivitu viazania humínových kyselín na zeolit mala výrazný vplyv zrnitosť.
Pri frakcii nad 0,5 bola okamžitá sorpcia po 60 hodinách až päťnásobne menšia. Okrem

1367

vplyvu veľkosti soprčného povrchu v dôsledku zmeny zrnitosti na okamžitú sorpciu zeolitu
predpkladáme aj vplyv zmien v rýchlosti vnútročasticovej difúzie. Kinetický model pseudo
druhého poriadku opisoval experimentálne výsledky v nami sledovanom čase veĺmi dobre
(R2≥0,97).

Poďakovanie
Práca bola finančne podporená grantom VEGA 1/0272/08.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Pansini M. (2004) Miner. Deposita 31(6), p. 563

[2]

Misaelides P., Macasek F., Pinnavaia T.J., et al. (1999) Natural Microporous Materials
in the Environmental Technology. Kluwer, Dordrecht, Dánsko, p. 207

[3]

C.S. Helling, G. Chesters, R.B. Corey (1964) Soil Sci. Soc. Am. J. 28, p. 517

[4]

Mumpton F.A., Fishman P.H. (1977) J.Anim.Sci. 45, p. 1188

[5]

Coppola E., Battaglia G., Bucci M., et al. (2003) Clay Clay Miner. 51(6), p. 609

[6]

P.J. Leggo (2000) Plant Soil 219, p. 135

[7]

Bowman R.S. (2003) Microporous Mesoporous Mater. 61, p. 43

[8]

Sánchez-Gárcia A., Alastuey A., Querol X. (1999) Sci. Total. Environ. 242, p. 179

[9]

Christensen B.T. (1996) Adv. Soil Sci. 24, p. 97

[10]

Schulten H.-R., Leinweber P. (2000) Biol. Fertil. Soils 30, p. 399

[11]

Stevenson F.J., Stevenson R. (1982) Humus Chemistry, Genesis, Composition, and
Reactions. John Wiley and Sons, New York, USA, p. 135

[12]

Capasso S., Coppola E., Iovino P., et al. (2007) Microporous Mesoporous Mater. 105,
p. 324

[13]

Ho Y.S., McKay G. (1998) Process Saf. Environ. Protect. 76, p. 18

[14]

Capasso S., Salvestrini S., Coppola E., et al. (2005) Appl. Clay Sci. 28, p. 159

1368

Analýza postavenia cyklistickej dopravy v dopravnej infraštruktúre mesta Bratislavy
Peter Baus
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie, Mlynská dolina,
842 15 Bratislava, Slovenská republika, e-mail: baus@fns.uniba.sk

Úvod a cieľ
Cieľom práce je analýza problematiky prepravy osôb v Bratislave, so zameraním sa na
postavenie a podmienky cyklistickej dopravy. Na základe vyhodnotenia aktuálneho stavu
cyklistickej dopravy v rámci štruktúry mesta je cieľom opísať princípy a kritériá tvorby
podmienok pre cyklistickú dopravu v hlavnom meste SR.
V práci sme sa pokúsili o zhodnotenie štruktúry a stavu cyklistickej infraštruktúry
vzhľadom

na priestorovo-funkčné

rozčlenenie mesta a celkovú

dopravnú

situáciu

prostredníctvom tematických máp vytvorených v prostredí GIS. Na základe tohto zhodnotenia
sme taktiež definovali najdôležitejšie úseky v rámci siete cyklotrás a tým určili úseky, ktoré
by sa mali realizovať prednostne.

Obr. 1: Intenzita automobilovej dopravy
Metodický postup
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Ako vstupné dáta pri analýze celkovej dopravnej situácie v meste sme využili údaje
poskytnuté Magistrátom Bratislavy o intenzite automobilovej dopravy na jednotlivých
úsekoch intravilánových cestných komunikácií [1]. Údaje zahŕňali označenie monitorovaného
úseku a priemerný počet automobilov prechádzajúcich daným úsekom za hodinu. Súčasne
sme využili aj údaje z interného prieskumu Dopravného podniku mesta Bratislavy o počte
cestujúcich v jednotlivých linkách mestskej hromadnej dopravy vo vybraných úsekoch [2].

Obr. 2: Počet ľudí prepravených prostriedkami mestskej hromadnej dopravy
Následne sme boli schopný na základe dostupných dát vytvoriť GIS vrstvy
s vyznačenými intenzitami automobilovej (obr. 1) a mestskej hromadnej dopravy (obr. 2).
Následne sme mohli vytvoriť nosné siete automobilovej a mestskej hromadnej dopravy,
zahŕňajúce najfrekventovanejšie úseky. Spojením týchto dvoch nosných sietí, ktoré
považujeme v Bratislave za najdôležitejšie, sme vytvorili integrovanú nosnú sieť prepravy
osôb v Bratislave.
Dáta o sieti cyklistických chodníkov sme získali z dokumentu Pasport cyklotrás [3] od
organizácie STaRZ, ktorá má na starosti správu cyklistických chodníkov na území hlavného
mesta SR. Na základe týchto dát sme vytvorili GIS vrstvu so zaznačenými existujúcimi
a navrhovanými chodníkmi.
Sieť cyklistických chodníkov sme naložili na nami vytvorenú integrovanú nosnú sieť
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prepravy osôb. Dokázali sme tak vytipovať najdôležitejšie úseky cyklistickej siete, ktoré sú
najpodstatnejšie pre plnenie funkcie v rámci dopravnej infraštruktúry mesta (obr. 3).

Výsledky a diskusia
Hodnoteniu sme podrobili kompletne celú cyklistickú sieť a následne aj funkčnosť
a stav nami vytipovaných úsekov, ktoré považujeme za najdôležitejšie.
Pokiaľ ide o trasy v zastavanom území mesta, najdlhším zrealizovaným súvislým
úsekom je trasa v Líščom údolí, vedúca z mestskej časti (MČ) Dúbravka cez MČ Karlova Ves
v dĺžke 5,5 km, ktorá sa ďalej napája na Dunajské nábrežie až k Novému mostu s možnosťou
prechodu cez Nový most až do MČ Petržalka. V samotnej MČ Petržalka sa nachádza
najhustejšia sieť cyklotrás v Bratislave, ktoré sú na mnohých miestach prerušené, čo výrazne
znižuje funkčnosť celej siete.
V nedávnej minulosti bol dobudovaný výrazný úsek Ružinovskej radiály (2,5 km),
avšak s prerušením na Trenčianskej ulici. Výhodou je zrealizované napojenie vedľajším
cyklochodníkom na Dunajskú cyklistickú cestu. Posledný dlhší úsek cyklotrás v Bratislave

tvorí časť Račianskej radiály (3,9 km), z ktorej sa dá pokračovať po vedľajšej cyklotrase až k
Nosné
trasy cyklistickej
sietecestu (0,9 km).
podniku Istrochem (1,8 km) a Obr.
napoji3:ť sa
na Vajnorskú
cyklistickú
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Pokiaľ vezmeme do úvahy požiadavky na cyklistickú sieť [4], kritériu nadväznosti
nevyhovujú najmä: úsek Ružinovskej radiály na Páričkovej ulici v dĺžke asi 600 metrov, úsek
Vajnorskej cyklistickej cesty pri obchodnom centre Polus v dĺžke 100 metrov a viaceré
cyklochodníky v MČ Petržalka. Tieto úseky sú príliš krátke a bez napojenia na ďalšie trasy sú
prakticky nefunkčné a nevyužiteľné.
Z tematickej mapy (obr. 3) možno jasne posúdiť funkčnosť nosnej siete cyklistických
chodníkov. Je zjavné, že jediný skutočne funkčný úsek je cyklochodník smerujúci z MČ
Dúbravka cez MČ Karlova Ves do mestského centra a prípadne cyklistický chodník z MČ
Petržalka vedúci po Novom Moste do mestského centra. Ostatné úseky nie sú súvislé, alebo
neexistujú vôbec, a teda nespĺňajú požiadavky na bezpečnosť a nadväznosť [4].

Záver
Z dostupných údajov môžeme jednoznačne formulovať záver, že sieť mestských
cyklistických trás v Bratislave v konečnom dôsledku ani nemožno označiť za sieť. Jednotlivé
trasy boli realizované bez nadväznosti na ďalšie cyklotrasy a bez komplexného pohľadu na
problematiku. Tento fakt naznačuje zlé celomestské riadenie výstavby cyklotrás a celkovo
problematiky mestskej cyklistiky od kompetentných orgánov [5, 6].
V práci sme dokázali na základe dostupných údajov definovať nosné dopravné
koridory, ktoré majú z hľadiska dopravy najdôležitejšiu funkciu. Tieto zistenia umožňujú
využiť malé finančné prostriedky určené pre rozvoj cyklistickej dopravy využiť čo
najefektívnejšie k dosiahnutiu čo najväčšej funkčnosti cyklistickej siete.
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Využitie konceptu Triple Bottom Line pre zlepšene environmentálneho a sociálneho
správania sa organizácie
Anna Gondášová, Eva Rakovská, Jaroslav Gondáš
Univerzita Mateja Bela, Fakulta Prírodných vied, Katedra environmentálneho manažérstva,
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, gondasov@fpv.umb.sk

Úvod a formulácia cieľa
„Nie sú to najsilnejšie druhy, ktoré v prírode prežijú, ani tie najinteligentnejšie, ale
tie, ktoré sú najprispôsobivejšie zmene“.

Aj touto myšlienkou Charlesa Darwina si pomohol Mallen Baker z Business in the
Community pri vysvetľovaní významu Spoločenskej zodpovednosti firmy (Corporate Social
Responsibility – CSR) v podnikateľskom svete. Tvrdí, že práve aktivity zodpovedného
podnikania sú priesečníkom medzi firmou a spoločnosťou, ktorá podlieha zmene a na tú treba
reagovať [1]. Za posledných 15 rokov bolo vo svete vedených mnoho kampaní
uskutočňovaných väčšinou rôznymi mimovládnymi organizáciami, ktoré mali za svoj cieľ
útočiť na produkty a značky. V tejto súvislosti sa vytvárajú priame tlaky na to, aby sa
zameriavalo predovšetkým na ochranu a kvalitu prírody a na vzťahy medzi podnikmi
a spoločnosťou [2]. Jednoducho povedané, je len na dobrom záujme spoločností začať
preukazovať ochotu informovať sa o ich vplyve na životné prostredie, hospodárstvo
a spoločnosť, zaujímať sa o ich etické správanie a morálne vedenie podniku, komunikovať
a zapájať viaceré zúčastnené strany (stakeholderov), ktoré sú ich podnikaním ovplyvnené
alebo ich podnikanie ovplyvňujú. Spoločnosti tak stoja pred rozhodnutím či odolávať voči
takýmto otázkam alebo na ne reagovať poskytnutím dostupných informácií a získať tak hlbší
náhľad do svojho vlastného pôsobenia, a práve tak sa stať skutočne transparentný
a zodpovedný [3]. Koncept Triple bottom line (TBL, 3P, 3BL) predstavuje jeden z nástrojov,
ktorý umožňuje aplikáciu spoločenskej zodpovednosti organizácie v praxi a poukazuje na to,
že ekonomické záujmy nemusia byť v protiklade so sociálnymi a environmentálnymi
záujmami, ale môžu tvoriť synergický efekt.
Cieľom príspevku je priblížiť základné princípy konceptu Triple Bottom Line
a poukázať

na

možnosti

jeho

využitia

pri

hodnotení

sociálnej,

ekonomickej

a environmentálnej zodpovednosti organizácie, pri využití Smerníc reportovania udržateľného
rozvoja, ktoré vydala inštitúcia Global Reporting Initiative (GRI).

Materiál a metódy
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Metodická časť príspevku sa zameriava na stručný popis konceptu TBL, 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: Schéma Triple Bottom Line, upravené podľa [7]

Z Obr. 1 je zrejmé, že koncept Triple Bottom Line je postavený na zachytávaní
a analyzovaní spektra 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 [4].

Výsledky a diskusia
Organizácie z pravidla každoročne vypracovávajú výročné finančné správy, v ktorých
hodnotia a bilancujú svoju ekonomickú výkonnosť. Je však dôležité uvedomiť si, že celková
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udržateľnosť závisí od posunu z „profit only“ teda zameraniu sa na zisk, ku zodpovednosti aj
v environmentálnej a sociálnej línii. Preto je nevyhnutné bilancovať výkonnosť aj v týchto
dvoch oblastiach. Práve koncept TBL poskytuje platformu pre vypracovanie a následné
implementovanie reportu sociálnej aj environmentálnej línie do stratégie riadenia organizácie.
Podľa

celosvetového prieskumu o používaní smerníc Global Reporting Initiative z roku

2008, ktorý vypracovala spoločnosť KPMG v spolupráci s organizáciou SustainAbility na
viac ako 2000 respondentov vyplýva, že až 65 % opýtaných považujú za najvhodnejší nástroj
na písanie správ o zodpovednom podnikaní Smernice Global Reporting Initiative, ktoré
prinášajú najkomplexnejší a najväčší počet indikátorov. Ich najväčšou výhodou je to, že boli
vytvorené v spolupráci s rôznorodými firmami a ich stakeholdermi, čiže odzrkadľujú celú
škálu názorov a postojov na reportovanie. Pomocou novej verzie G3 bolo vo svete
pripravených už viac než 2411 reportov (údaj k 21. júnu 2009) [5]. GRI definuje správu
spoločenskej zodpovednosti ako „verejne publikovanú správu, ktorú organizácia sprístupňuje
všetkým stakeholderom, s cieľom poskytnúť detailný prehľad o aktivitách organizácie
v širších ekonomických, environmentálnych a sociálnych dimenziách“. Reportingový rámec

GRI

predstavuje

všeobecne

akceptovaný

rámec

určený

na

reporting

o ekonomickej, environmentálnej a sociálnej výkonnosti organizácie. Môže sa aplikovať
v organizáciách rôznej veľkosti, sektorov alebo v rôznych lokalitách. Berie do úvahy
praktické hľadiská, ktoré sú spoločné pre široké spektrum organizácií – od malých
podnikateľov až po veľké organizácie s rozsiahlou a geograficky rozšírenou činnosťou.
V súčasnosti je používaná už tretia generácia smerníc reportovania s označením G3, ktorá
bola v roku 2006 verejne sprístupnená aj so zoznamom indikátorov výkonnosti organizácie,
pomocou ktorých organizácia popíše svoj spoločensky zodpovedný výkon. Organizácia si
môže zvoliť indikátory, ktoré sú pre ňu významné a relevantné. Celkovo 79 indikátorov, ktoré
smernica obsahuje je rozdelených do troch pilierov, šiestich kategórií a štrnástich pod
kategórií (tzv. aspektov). Každý z nich je označený buď ako hlavný (H), alebo ako doplňujúci
(D). Každý indikátor má svoj protokol, ktorý obsahuje jeho podrobnú definíciu, metodológiu
postupu pri vypĺňaní referencie a zdôvodnenie relevantnosti jeho zahrnutia do výročnej
správy

[6].

V našom

príspevku

sa

zameriame

na

bližšie

analyzovanie

oblasti

environmentálnej a sociálnej, nakoľko si myslíme, že identifikáciou ich pozitívnych či
negatívnych aspektov môže organizácia dosiahnuť zefektívnenie rozhodovacieho procesu
a definície stratégie spoločenskej zodpovednosti organizácie. V nasledovných tabuľkách
poskytneme náhľad na jednotlivé aspekty a príslušné indikátory pre spomínané oblasti,
vypracované podľa smerníc GRI.
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Pilier

Kategória

Environmentálny

Životné prostredie

Tab. 1: Environmentálna línia, upravené podľa: [6].

Aspekty
materiály

Indikátory
(H) Použité materiály s uvedením ich váhy alebo
objemu
(H) Percento použitých recyklovaných vstupných
materiálov
(H) Spotreba priamej energie s uvedením
energia
primárneho energetického zdroja
(H) Spotreba nepriamej energie s uvedením
primárneho energetického zdroja.
(H) Celkový objem odobranej vody s uvedením
voda
zdroja.
biodiverzita (H) Lokalita a veľkosť vlastnenej, prenajatej, alebo
spravovanej pôdy, ktorá sa nachádza alebo je
blízko pri chránených územiach a územiach, ktoré
nie sú chránené, ale sa vyznačujú vysokou
biodiverzitou
(H) Celkové priame a nepriame emisie
emisie,
skleníkových plynov s uvedením ich hmotnosti
splašky
(H) Vypustenie vody s uvedením lokality
a odpady
vypustenia a kvality vypustenej vody
(H) Celková hmotnosť odpadu s uvedením typu
a metódy likvidácie
produkty
a služby
súlad
s
legislatívou

(H) Iniciatívy na zníženie environmentálnych
vplyvov produktov a služieb, rozsah zníženia
vplyvu
(H) Peňažná hodnota závažných pokút a celkový
počet nepeňažných pokút pre nedodržiavanie
zákonov a nariadení, ktoré sa týkajú životného
prostredia

Sociálny

Pilier

Kategória

Aspekty

Pracovné postupy a
dôstojné pracovné
podmienky

Tab. 2: Sociálna línia, upravené podľa: [6].

Zamestnanie

Indikátory
(H) Celková pracovná sila podľa typu
zamestnania, pracovnej zmluvy a regiónu

(H) Množstvo úrazov a chorôb z povolania,
Bezpečnosť a
ochrana zdravia pri voľných a vynechaných dní a počet úmrtí ako
následok vplyvu práce podľa regiónu
práci
(H) Priemerný počet hodín školení počas roka
Školenia a
na jedného zamestnanca, podľa kategórie
vzdelávanie
zamestnancov
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Ľudské práva

Investičné a
nákupné postupy

(H) Celkový počet prípadov diskriminácie a
Zákaz diskriminácie realizované opatrenia

Detská práca

Spoločnosť

Korupcia

Zodpovednosť za produkty

(H) Percento dôležitých dodávateľov a
kontraktorov, ktorí prešli kontrolou
dodržiavania ľudských práv a realizované
opatrenia

Verejná politika

(H) Identifikované činnosti, pri ktorých je
výrazné riziko prípadov detskej práce a
realizácia opatrení na podporu eliminácie
detskej práce
(H) Percento a celkový počet obchodných
jednotiek, ktoré boli analyzované z hľadiska
korupcie
(H) Pozícia vo verejnej politike a účasť na
formovaní verejnej politiky lobovaním

(H) Peňažná hodnota významných pokút a
celkový
počet nepeňažných pokút z
Súlad s legislatívou
nedodržiavanie zákonov a nariadení

Zdravie a
bezpečnosť
zákazníkov

(H) Štádiá životného cyklu, v ktorých sa
posudzuje zlepšenie vplyvov produktov a
služieb na zdravie a bezpečnosť zákazníkov

(H) Typ informácie o výrobku alebo službe
Označovanie
produktov a služieb požadovaný podľa predpisov

Marketingová
komunikácia

(H) Programy dodržiavania zákonov,
štandardov a dobrovoľných záväzkov vo
vzťahu ku marketingovej komunikácii, vrátane
reklamy a sponzorstva

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. Jeho podstata spočíva práve v synergii troch hlavných línií : ekonomickej,
sociálnej a environmentálnej. Reportovanie t.j. podávanie správ o výkonnosti týchto troch
oblastí, predstavuje významný krok smerom k udržateľnosti a k spoločenskej zodpovednosti
organizácie. Tým, že organizácia bude reportovať výsledky analýz jednotlivých aspektov
a ich príslušných indikátorov, napríklad podľa Smerníc reportovania udržateľného rozvoja,
môže získať cenné informácie o svojich silných, ale aj slabých stránkach. Zároveň získa
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odrazový mostík pre formuláciu efektívnejšej riadiacej stratégie. Netreba však zabúdať na
dôležitosť komunikácie s kľúčovými stakeholdermi, ktorá môže výrazne zefektívniť celkový
proces vypracovávania správ.
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Fytocenologická charakteristika lesnej vegetácie NPR Dubník
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Úvod a formulácia cieľa
NPR Dubník predstavuje jedinečný zachovaný fragment prirodzenej lesnej vegetácie
v regióne Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Stav dubových a dubovo-hrabových lesov v tejto
rezervácii, bol naposledy zdokumentovaný v roku 1965 [1]. Cieľom príspevku je zhodnotiť
súčasný stav lesnej vegetácie v NPR Dubník metódami modernej fytocenológie a v súlade so
súčasnými názormi na klasifikáciu dubových a dubovohrabových lesov.

Materiál a metódy
Fytocenologické zápisy boli zozbierané vo vegetačnom období roku 2009 pomocou
metód zurišsko-montpellierskej školy s použitím pôvodnej škály abundancie a dominancie [2,
3]. Zápisy boli archivované v programe TURBOVEG for Windows [4] a tabuľkovo
spracované v programe JUICE [5]. Vegetácia je hodnotená metódou fytocenologických
tabuliek [3]. Triedenie zápisov do typologických jednotiek je podporené numerickou metódou
TWINSPAN [6]. Analýza zahŕňa všetky etáže. Na vyčlenenie syntaxónov pomocou
indikačnej kombinácie druhov je použitá miera tzv. fidelity (prahová hodnota pre
diagnostické druhy je 50). Za konštantné považujeme druhy so stálosťou nad 60 %. Za
dominantné sú označené druhy, ktoré majú aspoň v jednom zápise v rámci cenózy
pokryvnosť nad 50 %. Pri organizácii fytocenologickej tabuľky je použitá laterálna
diferenciácia, kde sú indikačné druhy jednotlivých cenóz zvýraznené tučným písmom. Pri
diagnóze cenóz sú použité nasledujúce skratky: C – konštantný druh, Dm – dominantný druh,
Dg – diagnostický druh. Za účelom vzájomného porovnania a hodnotenia fytocenologického
materiálu v ordinačnom priestore bola použitá numerická ordinačná metóda DCA v prostredí
CANOCO for Windows [7]. Pokryvnosti druhov v jednotlivých zápisoch boli prevedené do
numerickej matice (na percentá). Metóda DCA bola vykonaná podľa predvolených nastavení
programu CANOCO, pričom bola použitá logaritmická transformácia údajov (použité boli
všetky poschodia).

Výsledky a diskusia
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Fytocenologickú

tabuľku

pre

nedostatok

miesta

neuvádzame,

je

prístupná

v diplomovej práci (tabuľka 4, s. 33) [8]. Všetky zápisy zo skúmaného územia boli na základe
analýzy zaradené do spoločenstva Convallario-Quercetum roboris Soó (1939)1957. Pre
spoločenstvo sú charakteristické druhy ako Melica uniflora, Buglosoides purpurocaerulea,
Viola mirabilis, V. hirta, Arum alpinum, Dictamnus albus, Alliaria petiolata, Fallopia sp.

a Convallaria majalis [9]. Tieto druhy sa pravidelne vyskytujú v porastoch lesov NPR
Dubník. Vysoká vnútorná variabilita v rámci spoločenstva nás viedla k vyčleneniu štyroch
samostatných typologických jednotiek: (a) typické porasty (subasociácia ConvallarioQuercetum roboris typicum), (b) porasty s chochlačkou dutou (C.-Q., typ s Corydalis cava),

(c) porasty s dubom plstnatým (C.-Q., typ s Quercus pubescens agg.), (d) porasty s dubom
zimným (C.-Q., typ s Quercus petraea agg.).

Obr. 1: Ordinačný diagram DCA fytocenologických zápisov z NPR Dubník;
λ1 = 0,262,
λ2 = 0,184, Sum λ = 2,28; ConQ-t – Convallario-Quercetum typicum, ConQCc – Conv.-Quercetum, typ s Corydalis cava, ConQ-Qpub – Conv.Quercetum, typ s Q. pubescens agg., ConQ-Qpet – Conv.-Quercetum, typ
s Q. petraea agg.
Ordinačný diagram analýzy DCA (obr. 1) nám poskytuje informácie o podobnosti
medzi asociačnými zápismi týchto vyčlenených syntaxónov. Skupina zápisov typologickej
jednotky Conv.-Quercetum, typ s Q. petraea agg., je zreteľne oddelená od zvyšných
spoločenstiev v hornej časti ordinačného diagramu. Druhovo chudobnejšie zápisy tejto
jednotky obsahujú oproti zápisom zvyšných jednotiek kyslomilnejšie druhy. V spodnej časti
diagramu DCA sa v strede nachádzajú zápisy spoločenstva Conv.-Quercetum typicum (svedčí
to o centrálnom postavení typickej subasociácie v taxonomickom priestore). Napravo od
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zápisov tohto spoločenstva sa nachádzajú zápisy jednotky Conv.-Quercetum, typ s Q.
pubescens agg. (tvorí prechod k spoločestvu Quercetum pubescenti-roboris) a naľavo porasty

jednotky Conv.-Quercetum, typ s Corydalis cava (prechod k dubovohrabovým lesom
Polygonato latifolii-Carpinetum). v porovnaní s ostanými typmi obsadzuje posledne

zmieňovaný vegetačný typ stanovištia bohatšie na živiny a zahŕňa vlhkomilnejšie druhy.

Convallario-Quercetum roboris typicum Soó (1939)1957
Stále druhy: E3 - Acer campestre, Quercus petraea agg. (Dm), Q. robur (Dm); E2 – A.
campestre, Cornus mas, Crataegus monogyna; E1 - A. campestre, Alliaria petiolata (Dm),
Arum alpinum, Bromus benekenii, Buglossoides purpurocaerulea, Carex muricata agg.,
Crataegus monogyna, Dictamnus albus, Euonymus europaeus, Fallopia convolvulus, Galium
aparine, Geum urbanum, Chaerophyllum temulum, Ligustrum vulgare, Melica nutans, M.
uniflora (Dm), Polygonatum latifolium, Viola hirta, V. odorata

Dominantné druhy: Q. petraea agg. (C), Q. robur (C); All. petiolata (C), Melica uniflora (C)
Diferenciálne druhy Conv.-Q. typicum, Conv.-Q., typ Q. pubescens agg. a Conv.-Q., typ Q.
petraea agg.: Dictamnus albus, All. petiolata, V. odorata, Polygonatum latifolium

Diferenciálne druhy Conv.-Q. typicum, Conv.-Q., typ Corydalis cava a Conv.-Q., typ Q.
pubescens agg.: E1 - Q. robur; E1 - Viola hirta, Chaerophyllum temulum, Bromus benekenii,
Geum urbanum, Buglossoides purpurocaerulea, Carex muricata agg., V. mirabilis

Diferenciál. druhy Conv.-Q. typicum a C.-Q., typ Cor. cava: Stachys sylvatica, Urtica dioica
V stromovom poschodí dominuje Quercus robur, ďalej pristupuje hlavne Q. petraea
agg. a Acer campestre. Dobre vyvinuté krovinné poschodie je vytvárané najmä druhmi ako
Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare alebo Cornus mas. V bylinnom poschodí dominuje

predovšetkým Melica uniflora a Alliaria petiolata (pomerne invazívna). Hojne sa vyskytujú
asociačné druhy ako Arum alpinum, Viola odorata a miestami aj Convallaria majalis.

Convallario-Quercetum roboris, typ s Corydalis cava
Diagnostické druhy: Cornus sanguinea (C); Corydalis cava (C, Dm), Ficaria bulbifera (C),
Chelidonium majus

Stále druhy: E3 - Acer campestre, Q. robur (Dm); E2 - A. campestre, Cornus mas, C.
sanguinea (Dg), Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, Lonicera xylosteum; E1 - A.
campestre, Arum alpinum, Bromus benekenii, Buglossoides purpurocaerulea, Convallaria
majalis, Corydalis cava (Dg, Dm), Euonymus europaeus, Ficaria bulbifera (Dg), Galium
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aparine, Geum urbanum, Chaerophyllum temulum, L. vulgare, Melica uniflora, Quercus sp.,
Urtica dioica, Vinca minor (Dm), Viola hirta

Dominantné druhy: Q. petraea agg., Q. robur (C); Corydalis cava (Dg, C), Vinca minor (C)
Diferenciálne druhy Conv.-Q. typicum, Conv.-Q. typ Corydalis cava a Conv.-Q. typ Q.
pubescens agg.: E3 - Q. robur; E1 - Viola hirta, Chaerophyllum temulum, Bromus benekenii,
Geum urbanum, Buglossoides purpurocaerulea, Carex muricata agg., V. mirabilis

Diferenciálne druhy Conv.-Q., typ Cor. cava: E2 - Sambucus nigra, Cornus mas; E1 - S.
nigra, C. sanguinea, Corydalis cava, Ficaria bulbifera, Vinca minor, Chelidonium majus

Diferenciálne druhy Conv.-Q. typ., Conv.-Q., typ Cor. cava: Stachys sylvatica, Urtica dioica
Dobre zapojené stromové poschodie tvorí prevažne Q. robur, ojedinele pristupuje Q.
cerris, menej zastúpený je Acer campestre. V dobre vyvinutej krovinovej etáži prevláda
Cornus mas, ďalej sú zastúpené Crataegus monogyna, Ligustrum vulgare, menej Lonicera
xylosteum. Tento typ sa vyznačuje predovšetkým výrazne vyvinutým jarným aspektom

(Corydalis cava a Ficaria bulbifera). Fyziognómiu bylinného podrastu určuje najmä Melica
uniflora, hojne bývajú zastúpené Vinca minor a Arum alpinum (najmä v jarnom aspekte).

Tento vegetačný typ sa viaže na údolnú oblasť NPR Dubník a floristicky je blízky asociácii
Polygonato latifolii-Carpinetum.

Convallario-Quercetum, typ s Quercus pubescens agg.
Diagnostické druhy: (C) - Q. pubescens agg., Carex michelii, Vincetoxicum hirundinaria
Stále druhy: E3 - Acer campestre, Q. pubescens agg. (Dg), Q. robur, Ulmus minor; E2 - A.
campestre, Ligustrum vulgare; E1 - A. campestre, Alliaria petiolata (Dm), Arum alpinum,
Brachypodium sylvaticum, Buglossoides purpurocaerulea (Dm), Carex michelii (Dg), C.
muricata agg., Crataegus monogyna, Dictamnus albus, Galium aparine, Geum urbanum,
Chaerophyllum temulum, Ligustrum vulgare, Melica uniflora, Ulmus minor, Vincetoxicum
hirundinaria (Dg), Viola mirabilis, V. odorata

Dominantné druhy: Alliaria petiolata (C), Buglossoides purpurocaerulea (C)
Diferenciálne druhy Conv.-Q. typicum, Conv.-Q., typ Q. pubescens agg. a Conv.-Q., typ Q.
petraea agg.: Dictamnus albus, Alliaria petiolata, Viola odorata, Polygonatum latifolium

Diferenciálne druhy Conv.-Q. typicum, Conv.-Q., typ Corydalis cava a Conv.-Q., typ Q.
pubescens agg.: E3 - Q. robur; E1 - Viola hirta, V. mirabilis, Chaerophyllum temulum, Bromus
benekenii, Geum urbanum, Buglossoides purpurocaerulea, Carex muricata agg.

Diferenciálne druhy Conv.-Q., typ Q. petraea agg.: E3 - Q. pubescens agg.; E1 - Vincetoxicum
hirundinaria, Carex michelii
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Zo stromov je najviac zastúpený Q. robur a Q. pubescens agg., v menšej miere Acer
campestre a Ulmus minor, miestami sa hojne vyskytuje Q. petaea agg. Krovinné poschodie je

druhovo chudobnejšie ako v predchádzajúcich prípadoch, zastúpené sú najmä Crataegus
monogyna, Ligustrum vulgare a Cornus mas. Z bylín prevláda Melica uniflora a Buglossoides
purpurocaerulea, ďalej sa vyskytujú Arum alpinum, Alliaria petiolata (často dominantná)

a ďaľšie. Ide o najsuchomilnejší typ spoločenstva Conv.-Quercetum v NPR Dubník, vyskytuje
sa na exponovanejších svahoch a konvexných častiach pahorkatiného reliéfu. Predstavuje
sukcesne vyspelejší typ asociácie Quercetum pubescenti-roboris, ktorá sa v tejto lokalite
vyskytovala v roku 1965 [1]. Oproti nej však chýbajú početné svetlomilné druhy (napr.
Verbascum austriacum, Teucrium chamaedrys, Securigera varia, Inula salicina a pod.).

Convallario-Quercetum, typ s Quercus petraea agg.
Diagnostické druhy: Impatiens parviflora (C), Lathyrus niger (C), Poa nemoralis (C),
Polygonatum multiflorum (C), Q. petraea agg. (C), Rosa canina agg.

Stále druhy: E3 - Q. cerris, Q. petraea agg. (Dm); E2 - Acer campestre (Dm), Ligustrum
vulgare; E1 - Alliaria petiolata, Brachypodium sylvaticum, Convallaria majalis, Crataegus
monogyna, Dictamnus albus, Euonymus europaeus, Fallopia convolvulus, Impatiens
parviflora (Dg), Lathyrus niger (Dg), Ligustrum vulgare, Melica uniflora (Dm), Poa
nemoralis (Dg), Polygonatum latifolium, P. multiflorum (Dg), Q. petraea agg. (Dg)

Dominantné druhy: Q. petraea agg. (C); A. campestre (C); Melica uniflora (C)
Diferenciálne druhy Conv.-Q. typicum, C.-Q., typ Q. pubescens agg. a Conv.-Q., typ Q.
petraea agg.: Dictamnus albus, Alliaria petiolata, Viola odorata, Polygonatum latifolium

Diferenciálny druh Conv.-Q. typicum, Conv.-Q., typ Q. petaea agg.: E3 - Q. petraea agg.
Stromové poschodie je oproti zvyšným typom druhovo chudobné. Dominuje Quercus
petraea agg., dopĺňa ho Q. cerris, iné druhy sú sporadicky zastúpené v nižších poschodiach.

V krovinnom poraste prevláda Acer campestre, pristupuje aj Ligustrum vulgare. Krovinné
poschodie je druhovo chudobnejšie ako u ostatných jednotiek. V bylinnom poschodí, taktiež
druhovo chudobnejšom, prevláda Melica uniflora, pripájajú sa asociačné druhy Dictamnus
albus, Alliaria petiolata, Polygonatum latifolium, Convallaria majalis a ďalšie. Spoločenstvo

je z hľadiska druhovej skladby v NPR Dubník najchudobnejšie a predstavuje prechod
k dubovo-hrabovým lesom, pravdepodobne k asociácii Primulo veris-Carpinetum.

Záver
Lesné porasty v NPR Dubník možno klasifikovať na úrovni jednej asociácie
Convallario - Quercetum roboris. Stanovištné rozdiely sú vyjadrené na úrovni typologických
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jednotiek: (1) Convallario-Quercetum typicum, (2) Convallario-Quercetum, typ s Corydalis
cava (porasty v údolných oblastiach na vlhkejších stanovištiach; predstavujú prechod

k dubovohrabovým lesom Polygonato latifolii-Carpinetum), (3) Convallario-Quercetum, typ
Quercus pubescens agg. (najsuchomilnejší typ v konvexných polohách reliéfu na

stanovištiach pôvodného spoločenstva Quercetum pubescenti-roboris) a (4) ConvallarioQuercetum, typ s Quercus petraea agg. (druhovo chudobnejší typ na prechode

k dubovohrabovým lesom asociácie Primulo veris-Carpinetum).
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Implementácia konceptu Corporate Citizenship ako súčasti proaktívneho
environmentálneho manažérskeho systému v organizácii
Jana Jaďuďová
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra environmentálneho manažérstva,
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, jadudova@fpv.umb.sk

Úvod a formulácia cieľa
Prístup organizácie k ochrane životného prostredia určuje jej stratégiu v danej oblasti
a spôsob, akým organizácia v praxi koná. Organizácie (najmä výrobné podniky) v minulosti
na environmentálne problémy reagovali rôzne. Základným prístupom bol tzv. pasívny prístup,
v ktorom sa organizácia o problematiku životného prostredia nezaujímala. Vychádzal
z filozofie, že odpady sú sprievodným javovom výrobných procesov a príroda má svojou
samoregulačnou schopnosťou sa s nimi vysporiadať. V súvislosti s rozvojom legislatívy
v danej oblasti sa v druhej polovici 20. storočia začal uplatňovať reaktívny prístup.
Organizácia sa zapája do riešenia problémov v oblasti životného prostredia, ale len do určitej
miery, ktorú predstavuje súlad s legislatívou. To, čo je nad rámec legislatívnych opatrení, nie
je záujmovou oblasťou. Pod vplyvom zmien, ktoré nastali na americkom kontinente
v súvislosti s programom ozdravenia životného prostredia, sa začal v podnikoch uplatňovať
preventívny prístup, ktorý je založený na aplikácii rôznych foriem stratégií smerujúcich
k ochrane životného prostredia. Pri formulovaní stratégií sa vychádza z princípu prevencie,
opatrnosti a integrácie. Najvyššiu úroveň prístupu organizácie k ochrane životného prostredia
predstavuje proaktívny prístup, kedy organizácia sama aktívne hľadá možnosti ako zmierniť
dopad svojich činnosti na životné prostredie. [1] Organizácia vychádza nielen z vlastných
potrieb, požiadaviek a možností, ale aj z potrieb a požiadaviek zainteresovaných subjektov
tvoriacich jej blízke a vzdialené okolie.
V súvislosti s uplatňovaním proaktívnych prístupov organizácia využíva celý rad najmä
dobrovoľných nástrojov. Jednou z možností je implementovanie konceptov spoločenskej
zodpovednosti (Corporate Social Responsibility), nakoľko predstavujú spôsob ako efektívne
riadiť organizáciu zohľadňujúc tri roviny trvalo udržateľného rozvoja (ekonomickú,
environmentálnu, sociálnu). Téma daných konceptov je v poslednom období predmetom
diskusií na viacerých odborných konferenciách a stretnutiach. Svetové ekonomické fórum
prijalo zásadu, že koncepty spoločenskej zodpovednosti nie sú módou, ale nutnosťou, ktorá
by mala upozorniť verejnosť, že organizácie si uvedomujú potrebu revitalizácie manažmentu,
ktorý by mal byť postavený na etickom základe a trvalej udržateľnosti. [2]
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V súlade s naznačeným smerovaním, cieľom príspevku je na základe teoretických
poznatkov analyzovať hlavné strategické postupy zamerané na spoločenskú zodpovednosť
organizácií a jej proaktívny prístup k ochrane životného prostredia. Získané poznatky overiť
vo vybranej organizácií, ktorú sme si zvolili na základe nasledovných kritérií:

•

hľadali sme organizáciu s väčšinovým podielom zahraničných akcionárov, nakoľko
sme predpokladali, že v takýchto spoločnostiach nebude koncept spoločenskej
zodpovednosti, neznámym pojmom;

•

organizácia by sa mala nachádzať vo výrobnej sfére, nakoľko prvotne sa predpokladá,
že dané koncepty sú viac zamerané práve na ne;

•

organizácia by mala byť aktívna v environmentálnej oblasti, t.j. mala by mať zavedený
jeden z prvkov integrovaného manažérskeho systému.

Na základe takto stanovených kritérií sme sa rozhodli pre akciovú spoločnosť Slovalco,
Žiar nad Hronom, nakoľko spĺňala všetky kritériá.

Materiál a metódy
Analýza dostupnej domácej a zahraničnej literatúry a relevantných internetových
zdrojov k danej problematike sa využila v prvej etape (získavanie teoretických poznatkov
konceptov spoločenskej zodpovednosti a proaktívnych environmentálnych manažérskych
systémov, časové rozmedzie október 2008 – december 2009, t.j. prvý ročník doktorandského
štúdia).
Druhá etapa sa orientovala na overenie získaných poznatkov v praxi, t.j. vo vybranej
organizácii Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom (časové rozmedzie január – február 2010).
V súvislosti s environmentálnym manažérskym systémom a vychádzajúc z metódy triplebottom-line (t.j. trojitá výsledovka hospodárenia, ktorá sa používa na posudzovanie aktivít
spoločensky zodpovednej organizácie v troch líniách – ekonomika, environment a sociálna
stránka) sme sa zamerali na environmentálnu líniu.

Výsledky a diskusia
Koncept Corporate Social Responsibity je komplexným konceptom, z ktorého
vychádzajú parciálne koncepty sústredené na určitú oblasť spoločenskej zodpovednosti
organizácií. Svetové ekonomické fórum vyčleňuje päť hlavných konceptov zapojenia
organizácie v spoločnosti:
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•

Corporate Social Responsiblity – dobrovoľný záväzok organizácie správať sa
zodpovedne k prostrediu a spoločnosti, v ktorej organizácia pôsobí, reagovať na
očakávania

zainteresovaných

strán

(stakeholder)

a maximalizovať

ziskovosť

spoločnosti so zachovaním udržateľného rozvoja,

•

Globálne firemné občianstvo – zlepšenie stavu sveta prostredníctvom zapojenia
obchodných spoločností do procesov a partnerstiev, ktoré sa zaoberajú globálnymi
spoločenskými problémami,

•

Corporate Governance – dodržiavať súlad s právnymi a etickými normami,

•

Sociálne podnikanie – schopnosť poskytnúť zákazníkom produkty/služby, ktoré
zvyšujú spoločenskú starostlivosť,

•

Firemná filantropia – darovanie peňazí, tovaru, času alebo úsilia na podporu
charitatívnej pomoci.
Z daných konceptov sa zameriame na firemné občianstvo (Corporate Citizenship).

Koncept Corporate Citizenship predstavuje spôsob, akým organizácia riadi svoje ekonomické,
sociálne a ekologické vzťahy so svojimi stakeholdermi, najmä akcionármi, zamestnancami,
obchodnými partnermi, vládou a miestnou samosprávou. Oblasti, na ktoré sa organizácia
prednostne zameriava, pokrývajú sociálnu stránku metódy triple-bottom-line, t.j. filantropia,
pomoc spoločenstva (komunity) v oblasti vzdelávania, ochrany zdravia, bezpečnosť pri práci
a ochrana životného prostredia. Zmienené aktivity bývajú označované ako súčasti
spoločenskej sociálnej výkonnosti organizácie a súvisia s portfóliom sociálno-ekonomických
aktivít, ktorými si organizácia buduje dobré meno v očiach širokej verejnosti.
Zmyslom implementácie zásad a hodnôt konceptu Corporate Citizenship sa stáva:

• minimalizácia dopadov svojej činnosti na životné prostredie a zdravie ľudí,
• maximalizácia prínosov (nielen v podobe ekonomických výnosov, ale aj budovanie
dobrého mena, imagu organizácie, posilnenie konkurenčnej výhody a pod.),

• zodpovednosť a reagovanie na podnety svojich stakeholderov. [3]
Moderné proenvironmentálne orientované manažérske prístupy vychádzajú z PDCA
cyklu (Demingov cyklus) a rovnako aj koncept Corporate Citizenhip (Plan – plánovanie, Do –
Zavedenie, Check – hodnotenie, Act – zlepšovanie). Zdôrazňujú princíp trvalého zlepšovania.
„Veľmi účinnou metódou je riadenie prostredníctvom cieľov, ktoré sú priebežne sprísňované
a prinášajú

riešenie

akéhokoľvek

environmentálneho

problému

cestou

využitia

multifunkčných riešiteľských tímov“. [4] Vo fáze zavedenia (resp. implementácie) konceptu

Corporate Citizenship sa vychádza z metódy triple-bottom-line, nakoľko organizácia zvažuje
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aktivity, na ktoré sa bude zameriavať, tak aby dosiahla ekonomickú výnosnosť, ochranu
životného

a pracovného

prostredia

a rešpektovala

potreby

svojich

stakeholderov

(zainteresované strany).
Skúmaná organizácia Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom je spoločnosťou s dlhodobou
tradíciou výroby hliníka v Žiarskej kotline, ktorá sa orientuje na výrobu hliníka modernejším
ekologickým spôsobom využívajúc nórsku technológiu (nakoľko jej materskou organizáciou
je nórska spoločnosť Hydro Aluminium, ktorá je majoritným vlastníkom spoločnosti
Slovalco, a.s. – k 31. decembru 2009 vlastnila 55, 3 % spoločnosti). Spoločnosť Slovalco, a.s.
sa zameriava na dva typy finálnych produktov – čapy (vstup pre lisovanie) a primárne
zlievarenské zliatiny (vstup pre automobilový priemysel). Približne 77 % výroby hliníka je
určených na export, pričom pokrývajú najmä stredoeurópsky región.
V oblasti vnútropodnikovej stratégie kladú dôraz na tri piliere spoločnosti (kvalita,
environment, bezpečnosť) a uvedomujú si, že zisk pre nich nie je jediným cieľom, ktorý chcú
dosiahnuť. Z tohto pohľadu má daná organizácia predpoklady pre implementáciu nových
konceptov spoločenskej zodpovednosti. Majú zavedený integrovaný manažérsky systém
štyroch prvkov (kvalita podľa ISO 9 001 v roku 1997, environment podľa normy ISO 14 001
v roku 1998, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci podľa normy OHSAS 18 001 v roku
2000 a informačná bezpečnosť podľa normy ISO 27 001 v roku 2006). [5]
„Cieľom environmentálne orientovaného manažérstva je minimalizovať negatívne
vplyvy na životné prostredie, optimalizovať využívanie surovinových a energetických zdrojov,
minimalizovať tvorbu odpadov a vytvoriť predpoklady pre trvalo udržateľný rozvoj.“ [6]

Nakoľko, koncept Corporate Ciitzenhsip predstavuje celý rad nástrojov, ktorými možno
dosiahnuť udržateľný rozvoj spoločnosti, tak environmentálna línia pokrýva práve zavádzanie
dobrovoľných environmentálnych manažérskych systémov. Predpokladom environmentálne
zodpovedného správania sa organizácie je znalosť dopadov svojej činnosti na životné
prostredie. To vyplýva aj z článku V.3 Smernice OECD, kde sa uvádza: (Podniky by mali)
Posúdiť a pri rozhodovaní sa zamerať na predvídanie vplyvov procesov, tovaru a služieb
podniku na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť počas celého životného cyklu. Tam, kde
môže mať navrhnuté činnosti významné vplyvy na životné prostredie, zdravie a bezpečnosť,
a tam, kde podliehajú rozhodnutiu kompetentného orgánu, vypracovať zodpovedajúce
posúdenie vplyvov na životné prostredie. [7]

Environmentálne aktivity konceptu Corporate Citizenship je potrebné uplatňovať na
dvoch úrovniach – a to vo vnútri organizácie (tzv. interné environmentálne aktivity, ktoré sa
týkajú priamo manažmentu organizácie a jej zamestnancov) a mimo organizácie (tzv. externé
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environmentálne aktivity, ktoré sú zamerané na vonkajšie prostredie organizácie, t.j. na
spoluprácu s komunitou/verejnosťou). Úlohou interných environmentálnych aktivít je
zabezpečenie zdravého pracovného prostredia, znižovanie spotreby energie a vody, dôsledné
triedenie a recyklovanie odpadov, dodržiavanie zásad pri manipulácii s nebezpečnými látkami
atď. Externé aktivity sú zamerané na podporu environmentálnych programov v komunite.
Externé a interné environmentálne aktivity konceptu Corporate Citizenship s výhodami,
ktoré prináša ich implementovanie pre organizáciu Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom popisuje
Obr. 1.
Interné aktivity
Corporate Citizenship

Externé aktivity
Corporate Citizenship

• integrovaný manažérsky systém,
• environmentálna politika,
• využívanie modernejšej technológie
(nórska technológia elektrolyzéra
typu HAL-230),
• filtračné stanice na čistenie spalín
a ich monitoring,
• využitie priemyselnej vody na
chladenie,
• minimalizácia prašnosti pri prekládke
vstupnej suroviny oxidu hlinitého
(vlak s podtlakovým zariadením),
• výmena olejových transformátorov za
bezolojové,
• vybudovanie environmentálne
vhodného skladu,

• publikovanie správ
o životnom prostredí,
• informovanie orgánov mesta
a príslušných štátnych
inštitúcií o svojich
aktivitách a vplyvoch na
životné prostredie,
•

Prínosy:
• ekonomické prínosy (zníženie nákladov, lepšie využívanie zdrojov, zníženie
poplatkov a pokút),
• technické prínosy (inovácia technológií, zvýšenie účinnosti technologických
strojov a zariadení),
• organizačné a personálne prínosy (pripravenosť a predvídanie rizík, istota
Obr. 1: Interné a externé environmentálne aktivity Slovalco, a.s., Žiar nad Hronom v súlade
s konceptom Corporate Citizenship (Upravené podľa: Výročná správa 2008, Virčíková, E.,
2007)
Záver

Uplatňovaním proaktívneho prístupu k ochrane životného prostredia organizácia sama
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preberá svoju environmentálnu zodpovednosť nad rámec legislatívnych požiadaviek, a tým
prispieva k udržateľnému rozvoju spoločnosti. Koncepty spoločenskej zodpovednosti (a tým
aj koncept Corporate Citizenship) sú jedným z dobrovoľných nástrojov, ktoré sa dajú
implementovať v súlade s udržateľným rozvojom spoločnosti. Predstavujú akúsi nadstavbu
konvenčných manažérskych prístupov.
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Hodnotenie potenciálneho dopadu výstavby cestnej komunikácie na vtáčie spoločenstvá
lesoparku Brezina
Radovan Jambor
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra zoológie, Mlynská
dolina, pavilón B1, 842 15, Bratislava 4, Slovenská republika, jambor@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Územie lesoparku Brezina patrí medzi významné biocentrá trenčianskeho regiónu [1].
Na území mesta Trenčín je dopravná situácia kritická, z tohto dôvodu je cez lesopark
plánovaná výstavba juhovýchodného cestného obchvatu a to v troch možných variantoch,
z nich dva sú tunelové a jeden prechádza lesným porastom [2]. Všetky varianty plánovanej
stavby prešli v roku 2009 procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie, v rámci
ktorého sme vykonali ornitologický prieskum dotknutého územia.
Sledovať a hodnotiť dôsledky výstavby cestnej komunikácie a fragmentácie lesných
porastov na vtáčie spoločenstvá je možné metodicky viacerými spôsobmi. Buď
prostredníctvom druhového bohatstva územia, napríklad vymedzením skupiny druhov, ktorá
je citlivá na zmeny v rozlohe lesného porastu, napr. [3], prostredníctvom abundancie jedincov
v spoločenstve a jej zmien, napr. [4], distribúcie druhov, napr. [5], rôznych metód
modelovania, [6], alebo cez poznanie hniezdnej úspešnosti vzorky hniezd vybraných druhov
na území, [7]. My sme hodnotili dopady výstavby juhovýchodného obchvatu prostredníctvom
abundancie a druhového bohatstva, vrátane druhovej diverzity a equitability sledovaných
cenóz na dvoch rôznych typoch cesty fragmentovaných plochách lesného porastu.
Cieľom výskumu bolo opísať vybrané charakteristiky ornitocenózy územia,
charakterizovať priestorovú aktivitu vtáctva so zreteľom na migračné trasy a analyzovať
možné dôsledky fragmentácie lesného porastu.

Materiál a metódy
Na území lesoparku Brezina a okolitých poľnohospodárskych plochách sme si
vyčlenili dve štúdijné plochy. Plocha č. 1 (ďalej len PL1) s rozlohou 20,04 ha je tvorená
porastom dubovo-hrabového lesa s vtrúseným bukom a smrekom a je fragmentovaná cestnou
komunikáciou o šírke priemerne 6 m. Okraj porastu, na obidvoch plochách 2 m široký pás, je
tvorený prevažne stromovou etážou. Na väčšine svojej dĺžky, 1540,75 m, má vyvinutú aj
riedku krovinnú etáž, na niekoľkých miestach končí okraj len stromovou a samotná krovinná
etáž bez stromovej tvorí len malý zlomok jeho dĺžky.
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Plocha č.2 (ďalej len PL2) s rozlohou 48,34 ha leží priamo na území s plánovaným
prierezovým variantom obchvatu. Tvorí ju dubovo-hrabový lesný porast s vtrúseným bukom
a podstatne vyšším zastúpením smreka a borovice ako na PL1 a orná pôda. Plocha je
fragmentovaná komunikáciou o šírke maximálne 3 m. Okraj porastu tvorí na väčšine jeho
dĺžky, 884,57 m, krovinná etáž, prípadne stromová s vyvinutou krovinnou etážou. Okraj tu
má charakter prirodzene vyvinutého ekotonálneho spoločenstva s výškovo a vekovo
diverzifikovanou vegetáciou. Na tejto ploche sme sledovali aj migračné trasy, aby tak mohli
byť identifikované miesta, kde bude dochádzať ku kolíziam s dopravou. V priestore, ktorý
bude priamo zasiahnutý prípadnou výstavbou B variantu sme na základe spoločenskej
hodnoty vtáctva [8] a údajov o veľkosti znášky a počte hniezdení za sezónu [9, 10, 11]
vyčíslili potenciálne škody v eurách.
Na štúdijných plochách sme v čase od 21.2. do 13.6. 2009 vykonali spolu 26 návštev.
Početnosť vtákov sme na území zisťovali pásovou metódou a metódou mapovania
hniezdnych teritórií [12]. Do schématických máp sme zaznamenávali pozície vtákov pomocou
štandardných symbolov [13], rovnako i trasy preletujúcich jedincov vtákov. Druhové
bohatstvo na plochách a okrajoch sme porovnali prostredníctvom Sörensenovho indexu
podobnosti [14]. Diverzitu druhov na plochách sme vyjadrili a porovnali pomocou
Shannonovho – Wienerovho indexu diverzity [15]. Na výpočet equitability sme použili index
podľa Sheldona [14]. Opis ornitocenózy na obidvoch plochách sme doplnili výpočtom
priemernej nehniezdnej a hniezdnej početnosti. Pre hniezdnu cenózu sme vypočítali
dominaciu jej druhov a zaradili ich do príslušných tried dominancie podľa [16]. Na doplnenie
charakteristiky ornitocenózy územia sme použili rozdelenie vtákov podľa ich hniezdnych gíld
[9, 10, 11].

Výsledky a diskusia
Na vybraných modelových plochách sme zaznamenali výsky 59 druhov vtákov (41
hniezdičov). Hniezdna zložka avifauny oboch plôch mala denzitu 76,21 teritórií/ 10 ha.
Najvyššia bola zaznamenaná pri druhu Fringilla coelebs, 10,62 teritórií/ 10 ha (dominancia
14,40 %). Najviac zaznamenaných hniezdičov, 12, patrilo medzi subrecedentné druhy.
Z hľadiska zastúpenia hniezdičov v hniezdnych gildách hniezdilo najviac druhov, 9,
v dutinách, najviac teritórií, 133, sa nachádzalo v krovinách. Shannonov – Wienerov index
diverzity má spoločne pre hniezdnu cenózu na obidvoch plochách hodnotu 2,70 a index
equitability hodnotu 0,79. Obidve plochy boli čo do druhového bohatstva, diverzity
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i ostatných charakteristík ornitocenózy veľmi podobné. Naopak na okrajoch cestou
fragmentovaného lesného porastu boli na oboch plochách zistené veľké rozdiely.
Na okraji na PL1 bolo zaznamenaných 19 druhov vtákov (13 hniezdičov). S okrajom
na ploche PL2 bolo 16 druhov spoločných, Sörensenov index podobnosti druhovej skladby
oboch okrajov bol 71,11 %. Suma priemernej početnosti zaznamenaných jedincov na
jednotku dĺžky 500 m bola 13,37. Najvyššiu priemernú početnosť dosahoval druh Turdus
merula (1,76 ex./ 500 m). Shannonov – Wienerov index diverzity pre okraj plochy mal na

PL1 pre počet zaznamenaných jedincov hodnotu 2,83 a index equitability dosiahol hodnotu
0,96. S okrajom na ploche PL2 mal spoločných 10 hniezdičov, Sörensenov index podobnosti
hniezdnej cenózy okrajov bol 71,43 %. Na okraji PL1 bolo zaznamenaných 9,71 teritórií/ 500
m. Najväčšiu hniezdnu početnosť dosahoval druh Sylvia atricapilla s 2,27 ter./ 500 m.
Shannonov – Wienerov index diverzity hniezdičov na okraji bol na PL1 2,29 a index
equitability hniezdnej cenózy tu bol 0,89. Z hľadiska zastúpenia hniezdičov v hniezdnych
gildách hniezdilo najviac druhov, 5, v stromových dutinách, v tejto gilde bolo zároveň najviac
hniezdnych teritórií, 11. Na okraji plochy PL1 sme zaznamenali tiež 3 druhy (12 párov), ktoré
sú charakteristické pre okraj lesného porastu a 10 druhov (18 párov), ktoré sú typické skôr pre
lesný plášť.
Na okraji plochy PL2 bolo zaznamenaných 26 druhov vtákov (15 hniezdičov). Suma
priemernej početnosti zaznamenaných jedincov na jednotku dĺžky 500 m je 27,65. Najvyššiu
priemernú početnosť dosahoval druh Regulus regulus (2,12 ex./ 500 m). Shannonov –
Wienerov index diverzity mal na okraji na PL2 pre počet zaznamenaných jedincov hodnotu až
3,15 a index equitability dosiahol hodnotu 0,97. Hniezdnu cenózu tvorí 17,56 teritórií/ 500 m.
Najväčšiu hniezdnu početnosť dosahoval druh Fringilla coelebs, 2,26 ter./ 500 m. Shannonov
– Wienerov index diverzity hniezdičov tu bol 2,55 a index equitability 0,94. Z hľadiska
zastúpenia druhov v hniezdnych gildách bolo najviac druhov, po 5, v v korunách stromov a
v krovinách, tu bolo i najviac teritórií, po 10. Na okraji plochy PL2 sme zaznamenali 5 druhov
(10 párov), ktoré sú charakteristické pre okraj lesného porastu a 10 druhov (21 párov), ktoré
sú typické viac pre lesný plášť.
Na ploche PL2 by výstavbou prierezového variantu cestného obchvatu došlo k záberu

časti hniezdnych biotopov, ohrozené sú v prepočte 21,47 teritórií vtákov v lesnom poraste
a 0,12 teritória mimo lesného porastu. Potenciálnu škodu sme vyčíslili na 28 253,27 EUR. Na
území, ktoré by bolo zasiahnuté výstavbou cestnej komunikácie v rámci B variantu hniezdia
tri druhy národného významu a jeden druh európskeho významu, Ficedula albicollis.
V migrácii vtáctva bol z priestorového hľadiska medzi sledovanými plochami určitý rozdiel,
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na PL1 prevažovali prelety medzi okrajmi lesného porastu, na ploche PL2 prevažovali naopak
prelety medzi lesným porastom a poľnohospodárskou plochou.
Hodnoty zisťovaných charakterisík ornitocenózy územia nie sú na sledovanom území
lesoparku Brezina vysoké, čo je dôsledkom kratšieho trvania monitoringu, ale zároveň i
neprirodzenej druhovej skladby a vekovej štruktúry tunajšieho lesného porastu. Pri niektorých
najpočetnejších hniezdiacich druhoch však nami zistené hodnoty prevyšovali denzitu, ktorá
bola zaznamenaná na iných územiach s dubovo-hrabovým lesom, prípadne bukovým
a bukovo-dubovým [17]. My sme zaznamenali denzitu napríklad u Fringilla coelebs 10,62
teritórií/ 10 ha, v literatúre sa uvádza 5,8 až 16,1 ter./ 10 ha alebo denzitu Sylvia atricapilla
9,80 ter./ 10 ha, v literatúre sa uvádza 0,3 až 5,3 ter./ 10 ha. Z hľadiska dominancie
zaznamenaných hniezdičov tu nejde o absolútne vyrovnanú cenózu, počet subrecedentných
druhov výrazne prevyšuje počty v ostatných triedach. Zastúpenie druhov v hniezdnych
gildách je naopak relatívne vyrovnané a zodpovedá lokálnej zachovalosti starších porastov
a dostatku hniezdnych dutín, väčšina

hniezdnych teritórií patrí ale do gildy hniezdičov

v krovinách, čo je dôsledkom výrazného podielu krovinnej etáže na území. Je to spôsobené
neprirodzene dlhým okrajom lesného porastu, ktorý tu vznikol vplyvom jeho fragmentácie
cestnými komunikáciami.
Na okraji cestnou komunikáciou fragmentovaného porastu na ploche PL2, bolo
zaznamenaných viac druhov aj hniezdičov ako na okraji na PL1. Hodnoty charakteristík
pre druhovú diverzitu a vyrovnanosť cenózy boli medzi oboma okrajmi veľmi rozdielne.
Shannonov – Wienerov index diverzity bol pre početnosť jedincov aj hniezdnu početnosť
oveľa vyšší na okraji na PL2, rovnako aj index equitability tu mal o niečo vyššiu hodnotu.
Podstatné rozdiely medzi okrajmi boli zaznamenané aj pri priemernej početnosti a denzite
hniezdičov, vyššie boli na okraji plochy PL2.

Záver
Od 21.2. do 13.6.2009 sme sledovali na dvoch vybraných modelových plochách
lesoparku Brezina početnosť a priestorovú aktivitu vtáctva. Podarilo sa nám opísať aj
kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky jeho hniezdnej cenózy. Výsledky hodnotenia
potenciálneho dopadu výstavby cestného obchvatu smerujú najmä k odlišnej výškovej
a vekovej štruktúre okraja a šírke cestnej komunikácie. Okraj plochy PL2 poskytuje pre
výskyt a hniezdenie vtáctva lepšie podmienky ako okraj plochy PL1. Okraj PL2 je oveľa
prirodzenejší, ekotonálne spoločenstvo je tu lepšie vyvinuté, sú tu zrejme lepšie potravné
podmienky a väčšie zastúpenie krovín poskytuje hniezdne podmienky pre väčší počet druhov
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aj jedincov. Šírka komunikácie zohráva pri rozdieloch vo vtáčom spoločenstve okrajov
sledovaných plôch tiež určitú úlohu. Na PL2 je užšia, čo zabezpečuje väčšiu prepojenosť častí
fragmentovaného lesného porastu, dochádza tu k intenzívnejšiemu pohybu a je tu väčšie
množstvo hniezdnych teritórií.
Výstavbou prierezového cestného variantu dôjde ku vzniku širokej antropogénnej
bariéry, okraje porastov budú bez prirodzenej ekotonálnej zóny, čo zmení rovnako i charakter
lesného porastu za hranicou okraja. Z našich výsledkov vyplýva, že širšia cestná komunikácia
a výškovo a vekovo menej diverzifikovaný porast na okraji ochudobňuje vtáčie spoločenstvo
fragmentovaného porastu v blízkosti. Realizácia prierezového variantu obchvatu spôsobí teda
v okolitom lesnom poraste zníženie druhovej diverzity a zníženie početnosti, tým aj celkovej
hniezdnej produktivity vtáčieho spoločenstva dotknutého územia. Z týchto dôvodov, ako aj
kvôli záberu plochy s hniezdnymi biotopmi druhov národného a európskeho významu, je na
dotknutom území vhodnejšia realizácia tunelových variantov cestného obchvatu oproti
prierezovému. Aby sa zabránilo prípadným kolíziam migrujúceho vtáctva, najmä drobných
druhov spevavcov, s automobilovou dopravou, bude nutné v zónach intenzívnejšej migrácie
vybudovať ekodukty s líniovou vegetáciou. Bude tiež nutné, aby prípadné protihlukové
bariéry na komunikácii neboli z priehladného materiálu, pretože práve na nich dochádza
k najčastejším kolíziam a dokonca hromadným úhynom vtáctva [18, 19].
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Prieskum potreby aplikácie protieróznych opatrení v projektoch pozemkových úprav na
príklade katastrálneho územia Balog nad Ipľom
Martin Kaczara, Anna Miklošovičová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, kaczara@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Pozemkové úpravy (PÚ) na Slovensku nie sú novodobým fenoménom, ale prešli
dlhým historickým vývojom. Vo svojich prvých vývojových etapách slúžili pozemkové
úpravy najmä na vysporiadanie vlastníckych pomerov k pozemkom a ochrana prírody
a krajiny nehrala v ich projektovaní významnú úlohu.
V súčasnosti plnia projekty pozemkových úprav širší spoločenský význam. Mnohé
opatrenia, či už ide o ekologické, protierózne, vodohospodárske alebo technické, predstavujú
súbor návrhov, ktorých realizáciou sa sleduje zvyšovanie kvality životného prostredia.
Súborom navrhovaných úprav a zmien v území sa komplexne rieši tvorba krajiny, pričom je
podstatné uvedomiť si, že máme jedinečnú možnosť ovplyvniť charakter krajiny na dlhé
desaťročia do budúcnosti [9]. Úlohou pozemkových úprav je vytvoriť racionálne priestorové
usporiadanie

pozemkov,

pozemkového

vlastníctva

a

ostatného

nehnuteľného

poľnohospodárskeho a lesného majetku s ním spojeného, v súlade s požiadavkami a
podmienkami ochrany životného prostredia a tvorby územného systému ekologickej stability,
funkciami poľnohospodárskej krajiny a prevádzkovo-ekonomickými hľadiskami moderného
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva [14].
Ochrana poľnohospodárskej pôdy je v pozemkových úpravách zameraná najčastejšie
na zmierňovanie dopadov prejavov vodnej erózie. S problematikou erózie pôdy úzko súvisí
znečisťovanie povrchových vôd, zanášanie vodných tokov, nádrží, znižovanie pôdnej
úrodnosti, postupné odplavovanie ornice a povrchových pôdnych horizontov, poškodzovanie
vegetačného krytu, rozrušovanie povrchu a vznik nových foriem reliéfu, najmä výmoľov,
poškodzovanie technických objektov v krajine, ako napr. komunikácií a pod.

Materiál a metódy
Erózia pôdy je rozrušovanie (latinsky erodere = hrýzť) povrchu pevnín vodou, ľadom
a vetrom. V závislosti od podmienok sa prejavuje jednotlivo, alebo v určitej kombinácii.
Znamená odnos pôdnej hmoty (denudácia), jej premiestňovanie do iných polôh (transport)
a ukladanie (akumulácia) vo forme nánosu alebo prekryvu [3].
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Pri stanovení vodnej erózie pôdy sa najčastejšie používa empirický model
Wischmeiera a Smitha [13], ktorý bol upravený pre podmienky v bývalej Československej
republike. Je označovaný ako univerzálna rovnica splavu pôdy (USLE) a má tvar:
G=R.K.L.S.C.P
kde

G – je strata pôdy (t.ha-1.r-1), R – faktor eróznej účinnosti dažďa, K – faktor

náchylnosti pôdy k erózii, L – faktor dĺžky svahu, S – faktor sklonu svahu, C – faktor
ochranného vplyvu vegetácie, P – faktor účinnosti protieróznych opatrení.
Stanovenie intenzity erózie je veľmi dôležité pre zmiernenie jej negatívnych účinkov
na poľnohospodársku krajinu, ale najmä pre návrh vhodných protieróznych opatrení na
eróziou ohrozených pozemkoch. Za eróziou ohrozené pozemky považujeme tie, na ktorých
podľa normy STN 75 4501 dosahujú hodnoty odnosu pôdy nasledovné hodnoty:
-

na plytkých pôdach (< 0,30 m): 1 t.ha-1.r-1

-

na stredne hlbokých pôdach (0,31 – 0,60 m): 4 t.ha-1.r-1

-

na hlbokých pôdach (0,61 <): 10 t.ha-1.r-1.

Zamedzeniu, alebo zníženiu odnosu pôdy je možné pomôcť predovšetkým zmenami
v krajine, ktoré súvisia s charakteristikami každého konkrétneho územia. Najčastejšími
opatreniami sú: prerušenie dĺžky svahov, zmena spôsobu orby, návrh striedavého spôsobu
obhospodarovania pôdy (napr. výber vhodných plodín a ich striedanie), výsadba vegetačných
porastov s prioritnou protieróznou funkciou a pod.
Vo všeobecnosti môžeme protierózne opatrenia na poľnohospodárskych pôdach
zhrnúť do niekoľkých skupín [1, 2, 3, 8]:
vv)

organizačné opatrenia – veľkosť a tvar honu, cestná sieť, delimitácia pôdneho fondu

ww)

agrotechnické opatrenia – obrábanie pôdy po vrstevniciach, ochrana osevnými

postupmi
xx)

biologické opatrenia – pásové pestovanie plodín, zatrávnenie pozemkov, zalesnenie

pozemkov
yy)

technické opatrenia – budovanie záchytných odvodňovacích kanálov, zasakovacích

pásov, otvorených odpadov prívalovej vody, umelých terás a pod.
Protierózna ochrana pôdy poľnohospodárskymi plodinami a osevnými postupmi
využíva vlastnosti ochranného účinku vybraných poľnohospodárskych plodín. Vhodná voľba
vegetačnej pokrývky, ako aj postupnosť pestovania poľnohospodárskych plodín v osevných
postupoch patrí k najjednoduchším spôsobom protieróznej ochrany pôdy [4].
Prerušenie dĺžky svahu [4] je najúčinnejším opatrením proti pôsobeniu vodnej erózie.
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Zmenou využívanej dĺžky svahu protieróznymi pásmi sa rozčlení svah na menšie úseky.
Optimálna vzdialenosť prerušenia dĺžky svahu umožňuje aplikovanie bežného osevného
postupu pre riešené územie. Prerušenie povrchového odtoku z vyššie ležiacich pozemkov
vytvára podmienky pre jeho neškodné odvedenie alebo prevod do podpovrchového odtoku.

Výsledky a diskusia
Katastrálne územie Balog nad Ipľom reprezentuje typickú nížinnú (obr. 1), prevažne
poľnohospodársky využívanú vidiecku krajinu, nachádzajúcu sa v južnej časti stredného
Slovenska v okrese Veľký Krtíš na hranici s Maďarskou republikou (obr. 2), ktorá je tvorená
riekou Ipeľ [12]. Z geomorfologického hľadiska patrí záujmové územie podľa Mazúra
a Lukniša [5] do celku Juhoslovenskej nížiny, podcelku Ipeľskej kotliny a časti Hontianske
terasy. Záujmové územie je z hľadiska nadmorských výšok málo členité a dosahuje 131-178
m n. m.

Obr. 1: Nížinný charakter záujmového územia –
ú.
k. ú. Balog nad Ipľom

Obr. 2: Ipeľ – hraničná rieka v k.
Balog nad Ipľom

Prevažná časť poľnohospodárskej pôdy má v Balogu nad Ipľom veľkoblokový
charakter. Rozprestiera sa na 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. Z prieskumu územia a z výpočtu vodnej erózie podľa vyššie
uvedeného metodického postupu nevplynula potreba aplikácie špeciálnych protieróznych
opatrení v záujmovom území. Zistené odnosy pôdy v dôsledku vodnej erózie sa pohybovali v
minimálnych hodnotách, a to v intervale 0-4 t/ha/rok.
Už z podkladov vstupujúcich do vzťahu USLE [12] bolo možné dedukovať, že vodná
erózia nie je najaktuálnejším a pravidelne sa opakujúcim problémom v území. Napríklad,
1400

dĺžky svahov (obr. 3) sa v území najčastejšie pohybujú v intervale od 0 do 600 m, čo je z
poľnohospodárskeho hľadiska vzhľadom na ochranu pôdy pred prejavmi erózie, prípustné.
Dĺžky svahov teda z dôvodu protieróznej ochrany nie je potrebné prerušovať. Do výpočtu
vodnej erózie okrem ďalších parametrov vstupovali aj sklony svahov (obr. 4), ktoré sa takmer
na celej ploche predmetného územia pohybujú do 3°. Iba lokálne, na riečnych terasách, sa
pohybujú medzi 3° a 11,5° a veľmi ojedinele sa vyskytujú svahy so sklonmi až do 23°.

Obr. 3: Dĺžky svahov (spádových kriviek) v k. ú. Balog nad Ipľom

Obr. 4: Sklon svahov v k. ú. Balog nad Ipľom
Napriek zisteným faktom sme výpočtom koeficientu ekologickej stability (KES)
zistili, že ekologická stabilita územia je nízka. V k. ú. Balog nad Ipľom má KES vypočítaný
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podľa metodického postupu Reháčkovej, Pauditšovej [10], hodnotu 1,106, čo záujmové
územie zaraďuje do kategórie krajiny s veľmi nízkou ekologickou stabilitou [6].
Zvýšenie ekologickej stability v takto poľnohospodársky intenzívne obhospodarovanej
krajine sa dá dosiahnuť prostredníctvom vhodných opatrení ako sú napríklad pásy vegetácie,
vhodné agrotechnické postupy, zachovanie a doplnenie ekostabilizačných prvkov v krajine
a pod. [7].

Záver
Metodické postupy Ministerstva pôdohospodárstva SR pre riešenie projektov
pozemkových úprav vyžadujú, aby riešitelia projektov PÚ povinne skúmali problematiku
poškodenia pôdy, o. i. aj prejavy vodnej erózie. Mnohé územia, akým je aj Balog nad Ipľom,
nemajú preukázateľne na väčšine plochy obvodu projektu pozemkových úprav s vodnou
eróziou problém. Napriek tomu nemusí byť kvalita prostredia v súčasnosti hodnotená ako
dobrá a vyhovujúca, najmä nie z ekologického hľadiska. Pre zvýšenie celkovej kvality krajiny
je teda potrebné realizovať opatrenia, ktorých účinkami sa zlepšia: biologické, ekologické, ale
aj hospodárske (poľnohospodárske, lesohospodárske, vodohospodárske) charakteristiky
záujmového územia. V danom území je vhodné aplikovať predovšetkým agrotechnické
opatrenia, ale aj biologické a ekologické opatrenia, ktoré plnia okrem biotickej funkcie aj
estetickú a krajinotvornú funkciu [11].

Poďakovanie
Tento článok bol podporený projektom VEGA č. 1/0653/08 Archetypy poľnohospodárskej krajiny
Podunajskej nížiny.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Antal J. (1990) Ochrana a zúrodňovanie pôdy. VŠP, Nitra, p. 1

[2]

Antal J. (2005) Protierózna ochrana pôdy. SPU, Nitra, p. 1

[3]

Bedrna Z. (2002) Environmentálne pôdoznalectvo. Veda, Bratislava, SR, p. 1

[4]

Hrnčiarová T. (2001) Ekologická optimalizácia poľnohospodárskej krajiny (modelové
územie Dolná Malanta). Veda, Bratislava, SR, p. 1

[5]

Mazúr E., Lukniš J. (1986) Geomorfologické členenie. Atlas SSR.

[6]

Miklošovičová A. (2009a) Venkovská krajina 2009. Sborník ze 7. ročníku mezinárodní
mezioborové konference konané 22.-24. května 2009 v Hostětíne, Bíle Karpaty, ČR, p.
160
1402

[7]

Miklošovičová A. (2009b) Študentská vedecká konferencia 2009. Univerzita
Komenského, Bratislava, p. 1362

[8]

Pasák V., et al. (1984) Ochrana půdy před erozí. SZN, Praha, ČR, p. 1

[9]

Pauditšová E., Miklošovičová A. (2009) In: Kozová, M., Pauditšová, E. (Eds.) Krajinné
plánovanie v environmentálnej praxi, Učebné skriptá, Prírodovedecká fakulta
Univerzity Komenského, Bratislava, SR, p. 128

[10] Reháčková T., Pauditšová E. (2007a) Metodický postup stanovenia koeficientu
ekologickej stability krajiny, Acta Environmentalica Universitas Comenianae 15 (1), p.
28
[11] Reháčková T., Pauditšová E. (2007b) In: Repáň P. (ed.): Pozemkové úpravy na
Slovenku II., Štrbské Pleso, SR, p. 9
[12] Ružičková J., Reháčková T., Pauditšová E., Pauditš P., Matis D., Barka I. (2005) Plán
Miestneho územného systému ekologickej stability k. ú. Balog nad Ipľom pre projekt
pozemkových úprav. Geomerkart s.r.o., Veľký Krtíš, SR, p. 1
[13] Wischmeier W. H., Smith D. D. (1978) Predicting rainfall erosion losses – Guide to
conservation planning. Agricultural Handbook 537, USDA, p. 1
[14] Zákon č. 330/1991 Zb. Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní
pozemkového

vlastníctva,

pozemkových

úradoch,

a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

1403

pozemkovom

fonde

Stret záujmov na príklade lokality Kaltwasser
Ivana Kohutková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká Fakulta, Katedra krajinnej ekológie,
Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, kohutkova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Výstavba vodných nádrží predstavuje východisko na dosiahnutie rovnováhy medzi
nárokmi človeka na vodné zdroje a ich prirodzeným výskytom v krajine, a teda na
zabezpečenie potrieb vody a energie pre spoločnosť. Popri všetkých ekonomických
a hospodárskych úžitkoch, ktoré so sebou prinášajú, by sme mali brať do úvahy aj ich
nepriaznivý účinok na krajinu ako komplexný systém, kde ich prítomnosť je neprirodzený
zásah do prostredia, ktorý môže narušiť rovnováhu prirodzených ekosystémov.
Okrem mnohých komplikácií (nedostatok financií, protesty ochranárskych organizácií,
územné vysporiadanie budúcej zátopy), ktoré sprevádzali výstavbu vodnej nádrže Turček,
realizovanú v 90. rokoch 20. storočia, došlo ku konfrontácii medzi ochranou prírody a
požiadavkami investora zabezpečiť zdroj pitnej vody. Dôvodom bola existencia lokality
Kaltwasser, objavenej v priebehu výstavby v mieste určenom k zatopeniu [1]. Ide o nivu
pravostranného prítoku potoka Ružová (k.ú. Turček, okres Turčianske Teplice). Výskyt
vzácnych slatinno-rašeliniskových fytocenóz [2], s prítomnosťou ohrozených až kriticky
ohrozených rastlinných taxónov [3] z nej urobil jedinečný krajinný prvok. Bolo zostavených
niekoľko štúdií a Kaltwasser bola v roku 1994 navrhnutá za chránenú študijnú plochu. Návrh
bol však zamietnutý [1].
Prvý kritický fakt bol ten, že väčšia časť lokality ležala v zátopovom území vodnej
nádrže. Druhým bola existencia obslužnej asfaltovej komunikácie v hornej časti lokality,
ktorá výrazne zasiahla hydrologický režim lokality, prerušila sústavu puklinových prameňov
dôležitých pre existenciu papradí a slatinno-rašeliniskovej vegetácie a definitívne zničila
zjavne najbohatšiu časť náleziska Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica. Riešenie
navrhnuté ochrancami prírody, t.j. zníženie hladiny vodnej nádrže pod úroveň celej lokality,
bolo neakceptovateľné, pretože by znamenalo pokles projektovanej kapacity nádrže pod 50
%, podstatné zníženie jej životnosti, zvýšenie rizika nedostatku vody v suchých letách a
úmerné zvýšenie ceny vody produkovanej z VN Turček [2].
Za konečné riešenie sa uznal transfer časti fytocenóz nad hranicu budúcej zátopy a
dokončenie vodného diela. Projekt pod názvom “Záchrana, kultivácie a transfery ohrozených
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rastlín na lokalite Kaltwasser v zátopovom území

VN Turček“ (1994-1998) [2-7] pod

vedením Olomouckého Vlastivedného múzea zahŕňal druhy rastlín, pomocou ktorých by bolo
možné posilniť a zachovať spoločenstvá nad zátopou v zložení obsahujúcom základné
charakteristické druhy vzácnych fytocenóz. Obsahoval výskumné, technické, projektové a
dokumentačné práce, realizáciu transferu a semennú banku populácií. Súčasťou riešenia bol aj
návrh ďalšej ochrany a manažmentu lokality s dôrazom na prosperujúcu existenciu
najvzácnejších a najohrozenejších druhov. Hlavnou prioritou bola záchrana unikátnej
populácie kriticky ohrozeného druhu Dactylorhiza maculata subsp. transsilvanica. Po
skončení projektu malo záujmové územie prejsť do správy štátnej ochrany prírody.
Cieľom príspevku je poukázať na riešenie stretu záujmov, ktorý sa vyskytol pri
výstavbe vodnej nádrže (VN) Turček a na súčasný stav lokality Kaltwasser, ktorá bola
objektom vzniknutého sporu, a to na základe výskumu vegetačnej zložky.

Materiál a metódy
Informačnú bázu pri výskume vegetácie v roku 2008 tvorili dve štúdie, a to
“Komplexná ekologická štúdia regiónu Turiec” [8] a “Záchrana, kultivace a transfery
ohrožených rostlin na lokalite Kaltwasser v zátopovém území VN Turček” [2]. Tieto štúdie
predstavujú jediné zdroje informácií o vegetačnom kryte lokality, z ktorých som mohla
vychádzať, keďže od toho obdobia sa analogický výskum na tomto území nerealizoval.
Prvá z nich obsahuje fytocenologické zápisy z roku 1992, realizované aj na plochách v
rámci územia lokality. Nakoľko je jej prevažná časť v súčasnosti zatopená, je možné nájsť len
dve z týchto plôch.
Druhá štúdia zahŕňa informácie len na úrovni všeobecnejších údajov o fytocenozách a
niektorých im zodpovedajúcich druhoch, ktoré sa počas výstavby nádrže na lokalite
vyskytovali. Fytocenologické zápisy z tohto obdobia neboli k dispozícii. Preto som sa oprela
o existujúce podklady o fytocenózach a usilovala sa nájsť desať plôch s vegetáciou, ktorá by
sa čo najviac približovala popisom zo štúdie a vyznačila ich hranice.
Celkovo som takýmto spôsobom vytypovala dvanásť plôch, pričom s ohľadom na
mozaikovitosť a variabilitu vegetácie lokality rozloha každej z nich nezodpovedá štandardnej
ploche minimiareálu. Ďalším krokom bola realizácia fytocenologických zápisov na všetkých
plochách (na každej ploche sa realizoval jeden zápis) podľa sedemčlennej kombinovanej
Braun - Blanquetovej stupnice pokryvnosti (dominancie) a početnosti (abundancie) [9].
Získané dáta som porovnala s údajmi z týchto štúdií, na základe čoho som zhodnotila
všeobecný stav vegetácie lokality Kaltwasser niekoľko rokov po ukončení projektu.
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Výsledky a diskusia
Od ukončenia výstavby VN Turček (1999) uplynulo už niekoľko rokov, počas ktorých
sa lokalita značne zmenila. Prevádzka vodného diela a prítomnosť obslužnej komunikácie
spôsobili významné zmeny ekologických podmienok na, ktoré podmieňovali existenciu tohto
unikátneho krajinného prvku. Najvýznamnejším zásahom bolo narušenie vodného režimu,
ktorý bol jeden z limitujúcich faktorov na lokalite, čo ovplyvnilo disperziu jednotlivých
taxónov a fytocenóz. V konečnom dôsledku tým, že lokalita bola poznačená výraznou

ľudskou činnosťou, nebola zaradená medzi chránené územia, hoci sa tak predpokladalo.
Z porovnania výsledkov vlastného výskumu s údajmi zo štúdií vyplynulo niekoľko
záverov. Stav lokality Kaltwasser je v dnešnom období nepriaznivý, avšak stále je významná
z aspektu ochrany prírody, pretože na niektorých mapovaných plochách sú prítomné vzácne
a chránené druhy rastlín (Drosera rotundifolia, Pinguicula vulgaris, Dactylorhiza majalis,
Gladiolus imbricatus, Trollius altissimus, Carex lasiocarpa, Carex paniculata, Molinia
caerulea, Dryopteris cristata, Orchidaceae). Naproti tomu stojí fakt, že niektoré vzácne

druhy, ktoré sa na lokalite vyskytovali počas výstavby VN, som na plochách nezaznamenala.
Je pravdepodobné, že v dôsledku zmenených prírodných podmienok tieto taxóny vymizli. Ide
najmä o druhy Dyctylorhiza maculata subsp. transsilvanica (ktorého záchrana bola prioritná),
Gymnadenia conopsea, Coeloglossum viride, Traunsteinera globosa, Carex lepidocarpa,
Carex hartmanii. Prítomnosť ľudských aktivít mala za následok, že sa na lokalite rozšírili

spoločenstvá ruderálnych a segetálnych druhov (Tragopogon orientalis, Alchemilla sp.,
Plantago lanceolata, Taraxacum sp., Artemisia vulgaris, Calamagrostis epigejos,
Chaerophyllum sp., Pimpinella saxifraga, Acetosa pratensis, Angelica sylvestris, Heracleum
sphondylium, Urtica dioica, Torilis japonica, Rumex sanguineus, Aegopodium podagraria),

ktoré prenikajú aj do okolitého prostredia a narúšajú stabilitu ostatných fytocenóz. Hoci boli
po ukončení projektu naplánované adekvátne manažmentové opatrenia s dôrazom na
prosperujúcu existenciu najvzácnejších a najohrozenejších druhov, ktoré by viedli
k stabilizácii fytocenóz, súčasný stav lokality svedčí o opaku. Kaltwasser sa nachádza
v pokročilom štádiu sukcesného procesu a zarastá najmä náletovými drevinami (Alnus incana,
Salix sp., Sorbus aucuparia, Corylus avelana, Picea abies, Acer pseudoplatanus, Fraxinus
excelsior, Populus nigra, Rosa canina, Crataegus monogyna), ktoré menia životné

podmienky ostatných taxónov a sú nimi vytláčané.

Záver
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Existuje názor, že vodná nádrž Turček bola pravdepodobne prvá zo stavieb na našom
území, ktorá prešla tvrdou konfrontáciou medzi prísnymi požiadavkami ochrany prírody a
riešeniami vodohospodárskych potrieb spoločnosti [1]. Ide o jeden z mála prípadov, kedy sa
v značnej miere uplatnili ekologické a environmentálne hľadiská [10]. Na základe
nadobudnutých poznatkov možno povedať, že hoci výstavbu sprevádzalo množstvo
komplikácií, kým bola uvedená do prevádzky, bola to práve strana investora, ktorá pri tomto
strete záujmov zvíťazila. Realizácia výstavby a jej následná prevádzka znamenala výrazný
zásah do prírodného prostredia a tento negatívny vplyv sa odrazil na súčasnom stave
ekologických podmienok lokality Kaltwasser. Pravdaže, ani jedno technické dielo sa
nezaobíde bez istého stupňa narušenia prírody, ale všetky aspekty stavby sa mali riešiť ešte
pred samou realizáciou výstavby.

Predtým, ako kompetentné orgány vydali súhlasné

stanovisko k začiatku budovania nádrže, mali byť oboznámené s prítomnosťou lokality
Kaltwasser. Lokalita sa mala dokonale preskúmať a až potom sa malo dospieť k súhlasnému
alebo nesúhlasnému vyjadreniu. Keďže sa však situácia riešila spôsobom „najprv začneme
stavať, a popri tom budeme zisťovať, či stavba skutočne nemá nejaký negatívny vplyv na
prírodné ekosystémy“ a výstavbu nebolo možné zastaviť, prispôsobiť sa musela príroda

človeku, čo malo za následok výrazné narušenie vtedy unikátneho prírodného prvku. Prvku,
ktorý si v minulosti svojim charakterom a významom bez pochýb zaslúžil ochranu z hľadiska
štátnej ochrany prírody a z ktorého je v súčasnosti iba fragment slatinno-rašeliniskovej lúky.
V zásade išlo o záchranu populácie kriticky ohrozeného druhu Dactylorhiza maculata subsp.
transsilvanica, ktorý podľa vyhlášky MŽP SR č. 492/2006 [11] patrí do zoznamu druhov

európskeho významu, druhov národného významu, druhov vtákov a prioritných druhov, na
ktorých ochranu sa vyhlasujú chránené územia.
I keď išlo v tom čase o jeden z prvých prípadov, v rámci ktorého bol realizovaný
rozsiahly komplex experimentov a prác smerujúcich k zachovaniu najvýznamnejších prvkov
rastlinných spoločenstiev, nemala byť prioritou ochrana in-situ, ktorá je, podľa Dohovoru
o biologickej diverzite [12], základným predpokladom na ochranu biodiverzity a dôkladnejšie
prehodnotenie alternatívnych zdrojov pitnej vody?
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Na tomto mieste patrí moje poďakovanie Mgr. Jaroslavovi Košťálovi, PhD. (Katedra
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Úvod a formulácia cieľa
Arzenopyrit

(FeAsS)

je

najbežnejší

sulfidový

minerál

obsahujúci

arzén.

V podmienkach oxidácie mnohoprvkových rúd s obsahom arzenopyritu, napr. vo vode
dochádza k dezintegrácii a dekompozícii sulfidických minerálov a uvoľňovaniu As do
prostredia. Primárnym dôsledkom abiotického lúhovania môže byť vznik kyslých banských
vôd. Procesy uvoľňovania As môžu byť akcelerované pôsobením mikroorganizmov.
Poznatkov o mikrobiálnej oxidácii arzenopyritu pôsobením Fe a S oxidujúcich baktérií je
v domácej i zahraničnej literatúre značné množstvo [1]. Avšak, publikácie pojednávajúce o
procesoch biolúhovania arzénu z tuhých substrátov pôsobením mikroskopických húb,
chemickým pôsobením kyselinou oxálovou a k. citrónovou je málo.
Cieľom práce bolo zistiť schopnosť lúhovania As z arzenopyritového koncentrátu
mikroskopickou hubou Aspergillus niger, chemickým lúhovaním pôsobením dihydrátu
kyseliny oxálovej [C2O4H2·2H2O] a kyseliny citrónovej [C6H8O7] a abiotickým lúhovaním vo
vode. Vyhodnotením práškových difrakčných záznamov porovnať štruktúrne parametre
získaných kryštalických fáz pred a po účinku lúhovania.

Materiál a metódy
Vzorka arzenopyritu použitá na štúdium bola získaná z lokality Freiberg v Nemecku.
Príprava vzorky pozostávala z pulverizácie a autoklávovania pri 120° C po dobu 15 min [2].
Na identifikáciu kryštalických fáz (verifikáciu arzenopyritu) a na pozorovanie mikrobiálneho
lúhovania účinkom huby A. niger, chemického lúhovania i lúhovania vo vode bola použitá rtg
difrakčná analýza. Pre kvantifikáciu procesu lúhovania As v roztoku bol použitý laboratórny
analyzátor EcaFlow 150 GLP (Istran, Slovensko). Pri procesoch biolúhovania sa využila
metodika, ktorú v prácach opísali [2]. Do 50 ml Sabouraudovho tekutého živného média
v 250 ml Erlenmeyerových bankách sa pridalo 0,05 g arzenopyritového koncentrátu.
Následne bol systém inokulovaný mikroskopickou vláknitou hubou A. niger. Účinok
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mikrobiálneho uvoľňovania As sa porovnal s organickými kyselinami (k. oxálová, k.
citrónová), ktoré sú produkované vybraným druhom mikroskopickej huby A. niger [3]. Na
extrakciu As zo arzenopyritového koncentrátu pomocou k. oxálovej a k. citrónovej sa
pripravili 0,05 M roztoky. Na zistenie účinku abiotického lúhovania As boli použité kontrolné
pokusy, ktoré pozostávali z 50 ml destilovanej vody a 0,05 g substrátu. Experimenty, vrátane
kontrolných systémov, prebiehali po dobu 42 dní.

Výsledky a diskusia
V Tab. 1 je uvedený obsah vylúhovaného As za prítomnosti druhu A. niger
a z kontrolných pokusov s vodou, kyselinou citrónovou a oxálovou. Množstvo As, ktoré sa
uvoľnilo do roztoku v systéme s druhom A. niger z arzenopyritového koncentrátu predstavuje
7,31 % (1,319 mg z 18,05 mg). Pôsobením k. citrónovej sa extrahovalo 2,76 % (0,499 mg
z 18,05 mg) As a k. oxálovou 0,62 % (0,114 mg z 18,05 mg). Vo vodnom prostredí sa do
roztoku uvoľnilo len 0,58 % As (0,096 mg z 18,05 mg).

Tab. 1: Obsahy vylúhovaných prvkov As za prítomnosti druhu A. niger, kontrolných pokusov
s vodou, k. citrónovou, k. oxálovou., Množstvá prvkov sú prepočítane na 100 mg/L
Analyzovaný prvok
Celkový obsah prvku pred lúhovaním (mg)
Celkový obsah prvku v roztoku po lúhovaní s vodou (mg)
Celkový obsah prvku v roztoku po lúhovaní s vodou (%)
Celkový obsah prvku v roztoku po biolúhovaní s A. niger (mg)
Celkový obsah prvku v roztoku po biolúhovaní s A. niger (%)
Celkový obsah prvku po lúhovaní v kyseline oxálovej (0,05 mol)
(mg)
Celkový obsah prvku po lúhovaní v kyseline oxálovej (0,05 mol) (%)
Celkový obsah prvku po lúhovaní v kyseline citrónovej (0,05 mol)
(mg)
Celkový obsah prvku po lúhovaní v kyseline citrónovej (0,05 mol)
(%)

As
18,05
0,096 ± 0,030
0,53
1,319 ± 0,200
7,31
0,114 ± 0,001
0,62
0,499 ± 0,008
2,76

Na základe rtg difrakčnej analýzy boli v tuhej fáze identifikované nasledujúce
kryštalické fázy [A-arzenopyrit (FeAsS), Kalcit (CaCO3), Q-Kremeň (SiO2), P-Pyrit(FeS2), BButlerit Fe3+(SO4)(OH)·2H2O] (Obr. 1). Po mikrobiálnom lúhovaní kmeňom A. niger sme
identifikovali kryštalické fázy [P-pyrit (FeS2), A-Arzenopyrit (FeAsS), a Q- kremeň(SiO2) a
amorfnú fázu] (Obr. 2). Po abiotickom lúhovaní arzenopyritového koncentrátu vo vodnom
médiu sme identifkovali nasledujúce fázy: [O-auripigment As2S3, Q-kemeň (SiO2), Aarzénopyrit (FeAsS), P-pyrit (FeS2), D-dolomit (CaMg(CO3)2, C-kalcit (CaCO3)] (Obr. 3) Po
chemickej extrakcii pôsobením k. citrónovej sme identifikovali (A-arzénopyrit (FeAsS), Q-
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kemeň (SiO2), P-Pyrit (FeS2) a amorfnú fázu (Obr. 4) a k. oxálovou (A-Arzénopyrit (FeAsS),
Q-Kremeň

(SiO2),

P-Pyrit

(FeS2),

B-Butlerit

Fe3+(SO4)(OH)·2H2O,

L-Lindackerit

H2Cu2+5(AsO4)4·8-9H2O, S-Szomolnokit Fe2+(SO4) H2O a amorfnú fázu (Obr. 5)).

Obr. 1: Rtg difrakčný záznam arzenopyritového koncentrátu pred lúhovaním, A-Arzénopyrit
(FeAsS), C-KalcitCaCO3), Q-Kremeň (SiO2), P-Pyrit(FeS2), B-Butlerit Fe3+(SO4)(OH)·2H2O

Obr. 2: Rtg difrakčný záznam po lúhovaní mikroskopickou vláknitou hubou A. niger P-pyrit
(FeS2), A-Arzenopyrit (FeAsS), a Q- kremeň(SiO2)

Obr. 3: Rtg difrakčný záznam arzenopyritového koncentrátu po lúhovaní vodou

Obr. 4: Rtg difrakčný záznam arzenopyritového koncentrátu po lúhovaní k. citronovou

Obr. 5: Rtg difrakčný záznam arzenopyritového koncentrátu po lúhovaní k. oxálovou
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Obr. 6: Porovnanie rtg difrakčných záznamov pôvodného arzenopyritového koncentrátu a rtg
zánamu po lúhovaní A. niger
Autori [1] pomocou oxidácie arzenopyritu v prítomnosti (Leptospirillum ferrooxidans)
a došli k záveru, že počas 4 týždňov pri podmienkach s pH 1,8 dosiahli takmer úplné
vylúhovanie na povrchu arzenopyritu S-O špécii ~89 %, As-S špécii ~95 %, Fe-O špécii ~64
%. Tieto výsledky potvrdzujú fakt, že arzenopyrit sa oxiduje rýchlejšie a extenzívnejšie
v prítomnosti pôsobiacich mikroorganizmov. Ďalej určili kinetiku oxidácie jednotlivých
prvkov v systéme a zistil, že As sa oxiduje najrýchlejšie, potom oxiduje síra a oxidácia železa
prebieha najpomalšie.

Obr. 7: Porovnanie rtg difrakčných záznamov pôvodného arzenopyritového koncentrátu a rtg
zánamu po lúhovaní vodou
V interpretácii našich výsledkov vidíme zhodu v schopnosti uvoľňovania jednotlivých
kryštalických fáz, kde pôsobením A. niger a k. citronovej (7,31 %, 2,76 %) je arzenopyrit
(FeAsS) prioritne lúhovaný pred pyritom (FeS2), ktorý sa stáva dominantnejšou zložkou
identifikovanou pomocou rtg záznamu (Obr.6 a Obr. 8). Dokázané výsledky sú v zhode
s prácou autorov [4], ktorí potvrdili fakt, že stabilnejšou fázou je pyrit ako arzenopyrit.
Nesbitt et al. v praci [5] lúhovali arzenopyrit vo vodnej fáze a zistili, že vďaka lúhovaniu
oxyaniónov As z povrchu arzenopyritu do roztoku, prichádza k výraznejšej tvorbe SO42-.
Z rtg analýz sme v našich experimentoch po lúhovaní vodou dospeli k záveru, že parciálne
lúhovanie arzenopyritu (uvoľnenie As) v roztoku môže viesť k vzniku stabilnejších
kryštalických fáz a časť As zostáva roztoku (0,53 %) Vznik auripigmentu (As2S3) môže byť
regulované účasťou aj iných iónov v roztoku napr. vylúhovaním (kalcitu a dolomitu) (Obr.7).
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a Auripigment predstavuje stabilnú kryštalickú fázu, ktorá existuje v širokom pásme
environmentálnych podmienok (od pH 0 po 10 a Eh od -0,4 po 0,4) [6].

Obr. 8: Porovnanie rtg difrakčných záznamov pôvodného arzenopyritového koncentrátu a rtg
záznamu po lúhovaní k. citrónovou
Postupnosťou elektro-oxidácie arzenopyritu v dvoch po sebe nasledujúcich krokoch
a to a) arzenopyrit sa iniciálne oxiduje na realgár (As2S2) a b) Fe(II) sa oxiduje na Fe (III)
navrhol [7]. Pôsobením anorganických kyselín, autor [1] zistil, že As je najrýchlejšie sa
oxidujúcim prvkom z arzénopyritu v kyslých podmienkach (pôsobením H2SO4) v porovnaní
s S a Fe, ktoré sa oxidujú rovnakou rýchlosťou. Ďalej uvádzajú, že pri kyslom pH došlo
k uvoľňovaniu (886 mg/L) As do roztoku čo zodpovedá 1,9 % celkovému množstvu
arzenopyritu.

Obr. 7: Porovnanie rtg difrakčných záznamov pôvodného arzenopyritového koncentrátu a rtg
záznamu po lúhovaní k. oxálovou
Pravdepodobnými mechanizmy uvoľňovania a vzniku sekundárnych kryštalických fáz
sú exkrécia protónov, produkcia organických kyselín, a iných chelatujúcich metabolitov.
Autori Gharieb et al. v práci [8] zistili, že pôsobením A. niger prichádza k solubilizácii
sadrovca a iných síranov. To je v zhode s našimi výsledkami, pretože pôsobením k. citrónovej
prichádza k lúhovaniu butleritu Fe3+(SO4)(OH)·2H2O. Uvoľňovaním As z popolčeka po
spaľovaní uhlia s obsahom arzenopyritu sa zaoberala [9] a lúhovaním k. citrónovej dosiahla
25 % výťažnosť (0,06 mg z 0,24 mg) As pri pH 1,8, v našom prípade sa do roztoku
pôsobením k. citrónovej uvoľnilo 2,76 %.
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Záver
Potvrdili sme skutočnosť, že okrem chemolitotrofných organizmov ako sú (baktérie a
archea) sa na akcelerácii rozpúšťacích procesov z arzenopyritu môžu zúčastňovať aj
heterotrofné organizmy a ich metabolity a podieľať sa tak na celkovom biogeochemickom
cykle arzénu.
Obsah As v roztoku po heterotrofnom lúhovaní pôsobením mikroskopickej huby A.
niger bolo efektívnejšie než abiotické lúhovanie vodou i chemická extrakcia pôsobením

organických kyselín (k. citrónová, k. oxálová). Ďalej konštatujeme, že významné pôsobenie
majú aj vylúčené organické metabolity druhu A. niger (kyseliny) a je nutná ich podrobnejšia
kvantitatívna i kvalitatívna analýza.
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Zoznam použitej literatúry
[1]

Cornhill C.L., Wincott P.L., Lloyd J.R., Vaughan D.J. (2008) Geochim. Cosmochim.
Acta 72, p. 5616

[2]

Xu. T.-Ting Y.-P. (2004) Enzym. Mikrob. Tech. 35, p. 444

[3]

Valix M., Usai F., Malik R. (2001) Miner. Eng. 14(2), p. 197

[4]

McKibben M.A., Tallant B.A., del Angel J.K. (2008) Appl. Geochem. 23, p. 121.

[5]

Nesbitt H.W., Muir I.J., Pratt A.R., (1995) Geochim. Cosmochim. Acta, 59, p. 1773

[6]

Craw D., Falconer D., Youngson J.H. (2003) Chem. Geol. 199, p. 71

[7]

Lazaro I., Cruz R., Gonzalez I., Monroy M. (1997) Int. J. Miner. Process. 50, p. 63

[8]

Gharieb M.M., Sayer J.A., Gadd G.M. (1997) Mycol. Res. 102, p. 825

[9]

Kušnierová M. (1994) J. Hazard. Mater. 37, p. 27

1414

Microcoring - nová metóda opisujúca kambiálny rast
Eva Komanická1, Peter Hohti2
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 842 15
Bratislava 4, Slovenská republika, komanicka@fns.uniba.sk
2
Ústav Ekológie lesa SAV, Štúrova 2, 960 53 Zvolen, Slovenská republika

Úvod a formulácia cieľa
Vývoj buniek v dreve vyplýva z re-aktivácie kambia podľa mnohých fyzikálnych a
biochemických procesov akými sú pohyb vody vo vakuolách, ligníne a akumulácia celulózy
za účelom zväčšovania bunkovej dutiny až k postupnému vytváraniu bunkovej steny [1, 2].
Rozvoj xylému v bunkách sa skladá z bunkového delenia, radiálneho rozšírenia po vzniku z
kambiálnej zóny [3] a vzniku sekundárnej steny [4, 5].
Anatómia rozvíjajúcich sa letokruhov je heterógenna. Charakterizuje ju zväčšovanie a
zahusťovanie buniek. Čas a mechanizmus tvorby dreva v závislosti od času je podstatnou
informáciou pre pochopenie dynamiky rastu lesných drevín ako aj hlavným faktorom
ovplyvňujúcim xylogenézu [6]. V poslednom desaťročí bolo publikovaných veľa prác
zaoberajúcich sa analýzou radiálneho rastu v priebehu roka. Tieto publikácie boli založené na
opakovanom pozorovaní rozvíjajúcich sa letokruhov na vybraných vzorkách za jednotlivé
vegetačné obdobia [7, 8, 9, 10, 11, 12]. Vzorky extrahované na jar, alebo v skorom lete, môžu
byť poškodené, lebo kambium a zväčšujúce sa bunky majú tenké primárne bunkové steny.
Preto sú potrebné špecifické nástroje na extrakciu a vhodné metódy pre prípravu vzoriek.
V tejto súvislosti je cieľom projektu zlepšenie vedomostí o dynamike interakcií medzi
environmentálnymi, geochemickými a genetickými faktormi, ktoré ovplyvňujú spôsob,
kambiálnej činnosti. Projekt je realizovaný na borovici lesnej (Pinus sylvestris) a smreku
obyčajnom (Picea abies), počas ich vegetačného obdobia s názvom: "Zloženie lesnej biomasy
v rôznych podmienkach životného prostredia".

Materiál a metódy
a. Odber vzoriek
Microcores (mikro jadrá) boli odobraté na lokalite Hyytiälä, lesná stanica univerzity v
Helsinkách, ktorá sa nachádzala v južnom Fínsku, 210 km severo-západne od Helsínk.
Microcores boli extrahované pomocou injekčnej ihly (ihla mala priemer 2.0 mm, dĺžka ihly
bola 50 mm). Po odstránení vonkajšej kôry, ihla bola vložená asi 15 mm hlboko do kmeňa.
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Jadrá boli získané v cikcakovom vzore vo výške 1 m nad zemou. Horizontálna vzdialenosť
2,5 cm bola zachovaná pri susedných odberových miestach na kmeni. Táto technika
umožňovala zistiť stav tvorby dreva, bez toho, aby spôsobila značné škody na drevinách [13].
Microcores (mikro jadrá) boli 1,5 cm dlhé a 2 mm široké a boli uložené v roztoku 58%
etanolu pri teplote 4 °C.

b. Príprava vzoriek
Vzorky boli dehydratované vzostupnom rade etanolu (70%, 90%, 94% a 100%), boli
očistené Tissue-clearom, čo je náhrada xylému, ktorá je miešateľná s etanolom aj parafínom.
Vzorky boli fixované do parafínových blokov, kladené na varnú dosku pri teplote 65 °C [14,
15]. Vzorky boli nakrájané na tenké sekcie hrúbky (8 µm) pomocou rotačného mikrotónu.
Sekcie boli uložené na mikroskopické sklíčka, ktoré boli 10 minút predtým potiahnuté
vaječným bielkom, kladené na horúcu platňu pri teplote 45 °C, ktoré sa nechali voľne vysušiť
[15]. Po vysušení boli vzorky ponorené do kúpeľa Tissue-clearu za účelom odstránenia
parafínu zo sekcií. Potom boli sfarbené safranínom (0,5 g škvrna lignínu v červenom) a
Alcian modrá (0,5 g škvrna celulózy v modrom) a dehydratované vzostupnom rade etanolu.
Na záver boli vzorky fixované do Kanadského balzámu.

c. Mikroskopické merania
Dynamika formácie xylému bola meraná za pomoci žiarenia UV lampy a mikroskopu.
Boli stanovované etapy xylogenézy zo xylémovej bunky.
Digitálne snímky boli odfotené prostredníctvom videokamery pripojenej k
mikroskopu (Olympus U-X TV1, Japan). Snímky boli analyzované pomocou Image Pro Plus
Software (Media Cybernetics, LP). Zväčšenie bolo 100x a rozlíšenie obrazu bolo 2154
pixelov na mikrometer. Fotky boli prevedené do formátu JPEG-pohľad Irfan (Irfan Skiljan,
Vienna). Pre zachytenie celého letoktuhu, bolo potrebné zachytiť jednotlivé pasáže snímky
idúce po sebe zlúčené pomocou programu PhotoStitch (Canon Inc.) (Obr. 1)

Obr. 1: Rôzne fázy xylogenézy: a) zväčšujúce sa tracheidy b) formovanie druhotnej steny tracheíd c) zrelé
tracheidy; Pr. A-R:časť z minulého roka, letokruh.
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d. Štatistické analýzy
Bola použitá Gompertzová funkcia, ktorá popísala priebeh xylémového rastu počas
vegetačného obdobia. Štatistické testovanie bolo vyhodnocované za pomoci SAS ANOVA.

Výsledky a diskusia

Graf 1: Počet buniek v letokruhoch, v závislosti od času vyhodnotených pomocou Gompertzovej funkcie.

Charakteristiky rastu xylémovej štruktúry boli podobné pre oba druhy, avšak S tvar
bol viac výrazný pri smreku. Borovica lesná ako aj smrek obyčajný začali rásť približne
v rovnakom čase (Graf 1).
Tab.1: Súčet teplôt dosiahnutých v určitých úrovniach rastu.

10%
25%
50%
75%
90%
rozdiel 90-10 %

priemer
borovice lesnej
249,6
379,2
558,8
775,5
1037,4
787,8

priemer smreka
obyčajného
245,6
346,8
463,5
609,5
781,3
535,7

test ANOVA
0,91
0,19
0,12
0,08
0,06
0,08

Suma teplôt pre každý relatívny prírastok je uvedená v tabuľke 1.
Priemer akumulovanej teploty pri smreku obyčajnom bol počas vegetačného obdobia
o 250 nižší ako u borovice lesnej. (rozdiel medzi sumou teplôt pri 90 % celkového rastu a pri
10 % celkového rastu).

Diskusia
[16] dokázali, že počet tracheíd sa mení na rôznych stranách stromov a závisí od miest
odberu vzoriek. Maximálna miera prírastku xylému (pozri Graf 1) sa u smreka obyčajného
objavila v polovici a na konci júna a na konci júna u borovice lesnej. [16] uvádzali, že k
maximálnej miere nárastu došlo na začiatku júla u smreka obyčajného a borovice lesnej v
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roku 2003 a v polovici júla u smreka v roku 2004. [15] navrhol, pre ihličnaté dreviny v
chladnom prostredí, že maximálna rýchlosť rastu bola podriadená približne rovnakému času
ako maximálna dĺžka dňa. Naše výsledky boli v súlade s touto hypotézou. Fotoperióda by
upravila časový plán maximálneho tempa rastu vzhľadom k teplote aby sa zachovala potrebná
metabolická aktivita v priebehu procesu [15]. To sa však môže zmeniť vplyvom klímy a
zmenou C02 v atmosfére v nasledujúcich niekoľkých desaťročiach, ktoré majú dopad na rast
stromov. Tiež závisí kde boli vzorky odobraté, či v blízkosti bol nejaký zdroj kontaminácie
[16]. [16] zistili, že u borovice lesnej, metóda pinning netrvala presne rovnaký čas pre nástup
xylémovej formácie, ako pri metóde microcoringu. Metóda microcoring by sa mohla zlepšiť
použitím konkrétnych nástrojov pre extrakciu. Tiež je subjektívne, kto meral vzorky [17].
Ako referenčná metóda v súčasnej dobe neexistuje, je to len experiment, preto treba predísť
chybám v dôsledku týchto faktorov, lebo môžu byť metódy hodnotené iba proti sebe. V
súčasnej dobe je potrebné metódou microcoringu potrebné ďalej študovať xylémové vzorky
použitím rôznych nástrojov, vyhodnotenie správnej veľkosti vzorky a ďalší rozvoj techniky
ako aj prípravy vzoriek používaných v laboratóriu [16].

Záver
V tejto štúdii bol skúmaný rast xylému na dvoch hlavných druhov Fínskych lesov, a to
u smreka obyčajného (Picea abies) borovice lesnej (Pinus sylvestris). V tejto súvislosti boli
opísané aj teplotné údaje, ktoré v budúcnosti môžu pomôcť vyriešiť otázku stále
odumierajúcich stromov, vplyvom zmeny klímy a kontaminovaného životného prostredia.
Rast xylému pri oboch drevinách bol veľmi podobný s rovnakým začiatkom pre tvorbu
xylému a podobný pre každú fázu diferenciácie buniek. To naznačuje, že majú rovnakú
reakciu na niektoré vnútorné, alebo vonkajšie faktory. Rozdiel bol vtom, že smrek obyčajný
má kratšiu vegetačnú dobu. Štúdium fylogenézy lesných drevín si vyžaduje špecifické metódy
odberu vzoriek dreva a ich prípravy. Metóda microcoringu v súčasnosti predstavuje
najspoľahlivejšiu metódu pre monitorovanie formácie dreva počas vegetačného obdobia.
Metóda microcoringu je menej komplikovanejšia ako metóda pinning, avšak obidve metódy
sú veľmi časovo náročné, čo značne obmedzuje ich použiteľnosť pre zber veľkých dát
súborov. Veľkou nevýhodou je spracovanie vzoriek, ktoré si vyžaduje špeciálne zručnosti.
Preto zber údajov nemožno robiť rutinne. V budúcnosti je preto potrebné sa zamerať na
zlepšenie techník pre extrakciu vzoriek a ďalšieho štúdia faktorov, ktoré ovplyvňujú tieto
procesy. Môže byť cenné využiť získané informácie a použiť ich v rôznych odvetviach
prírodných vied.
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Ekotoxikologické hodnotenie účinku selénu na riasy Desmodesmus quadricauda a
Pseudokirchneriella subcapitata
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekosozológie
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Úvod a formulácia cieľa
Selén je prirodzene sa vyskytujúcim stopovým prvkom prírodných vôd. Jeho
koncentrácie v povrchových a podzemných vodách sú všeobecne nízke. Muñoz Olivas a kol.
[1] uvádzajú rozpätie koncentrácií selénu v prírodných vodách 0,1 až 400 µg/l. Do
povrchových vôd sa selén dostáva prírodnými (zvetrávanie, atmosférická depozícia,
povrchový odtok, vulkanické emisie), ako aj antropogénnymi procesmi a aktivitami (hnojivá
obohatené o selén, drenážne vody, komunálne odpadové vody, uhlie spaľujúce elektrárne
a tavenie kovov) [2, 3, 4, 5].
Pre mnohé organizmy (cicavce, baktérie), vrátane niektorých druhov rias
(Chlamydomonas), je selén esenciálnym prvkom [6, 7]. Fyziologický význam selénu je
spojený s jeho prítomnosťou v niektorých selénoproteínoch, v ktorých sa vyskytuje ako
súčasť selénoaminokyselín s antioxidačnou funkciou. V bunkách rias Chlamydomonas
reinhardtii bola dokázaná prítomnosť Se-závislej glutatiónperoxidázy (GSH-Px) [6]. Rozdiel

medzi jeho priaznivými a škodlivými koncentráciami je veľmi malý. V prípade nadbytočnej
koncentrácie môže selén oxidačno-redukčnými reakciami zasahovať do metabolizmu voľných
radikálov a tým pôsobiť toxicky [8].
Pre vodné organizmy môže selén vo zvýšených koncentráciách predstavovať veľké
environmentálne riziko [4]. Riasy sú z ekologického hľadiska veľmi významnými
organizmami, zodpovedajúcimi za prevažnú časť primárnej produkcie biomasy a kyslíka, ich
poškodenie by mohlo mať negatívny dopad na vodný ekosystém.
Vplyvom zvýšenej koncentrácie selénu dochádza k inhibícii rastu a narušeniu
štruktúry a funkcie fotosyntetického aparátu sladkovodných mikroskopických rias (ďalej len
riasy) [9, 10]. Inhibícia rastu je bežne používaným parametrom pri hodnotení toxického
účinku polutantov prostredníctvom testov fytotoxicity [11]. Stanovenie inhibície produkcie
chlorofylu je ďalšou jednoduchou, rýchlou a citlivou metódou na stanovenie toxického účinku
polutantov na riasy [12].

1420

Cieľom predkladanej práce je hodnotenie ekotoxikologického účinku zlúčenín selénu
na riasy Desmodesmus quadricauda a Pseudokirchneriella subcapitata.
Materiál a metódy

Ekotoxikologické hodnotenie účinku selénu sme sledovali na dvoch druhoch zelených
rias: Desmodesmus quadricauda (TURP.) BRÉB. kmeň GREIFSWALD 15 a Pseudokirchneriella
subcapitata (KORS.) NYG. kmeň SKULBERG 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 (Bristol´s medium) 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 selénu sa očkovalo 1 ml
riasovej suspenzie s počtom buniek približne 1,7.105 pre D. quadricauda a 1,1.105 pre
P. subcapitata. V testoch sa hodnotil inhibičný účinok Na2SeO4 (FLUKA, Steinheim,

Nemecko) a Na2SeO3.xH2O (Schuchardt, Nemecko). 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 Se(IV) a Se(VI) na rast a produkciu
chlorofylu a a b rias D. quadricauda a P. subcapitata, vyjadrené ako EC50 hodnoty a ich 95 %
intervaly spoľahlivosti (CI), sú uvedené v tabuľke 1.
Na základe získaných výsledkov pre inhibíciu rastu možno konštatovať, že riasa P.
subcapitata je mierne citlivejšia voči účinku Se(IV) aj Se(VI) ako D. quadricauda. Pre obe

testované riasy bol toxickejší Se(VI) ako Se(IV).
Hodnotením toxického účinku selénu na riasy sa zaoberali viacerí autori. K dispozícii
sú rôzne údaje pre toxický účinok jednotlivých oxidačných stupňov selénu, Se(IV) a Se(VI),
na riasy (Tab. 2). Hodnoty EC50 pre inhibíciu rastu skúmaných rias zlúčeninami Se(IV)

1421

a Se(VI) (Tab. 1) sa približujú hodnotám, ktoré uvádza Geoffroy a kol. (2007) [9] a Morlon
a kol. (2005) [10]. Ibrahim a Spacie (1990) [13] a Abdel Hamid a Skulberg (1995) [14]
takisto zaznamenali vyššiu toxicitu Se(VI) v porovnaní s Se(IV).
Tab.1: Inhibičný účinok Na2SeO3 a Na2SeO4 na rast a produkciu chlorofylu a a b (Chl a a Chl b) rias
D. quadricauda a P. subcapitata.
Riasa

Oxidačný
stupeň

EC50 Rast
(95 % CI) mg/l

EC50 Chl a
(95 % CI) mg/l

EC50 Chl b
(95 % CI) mg/l

9,60

13,18

11,54

12,24

7,99

12,92

0,52

0,53

0,58

0,57

1,16

1,09

P. subcapitata
Se(IV)

D. quadricauda
P. subcapitata
Se(VI)

D. quadricauda
Tab. 2: Prehľad prác zaoberajúcich sa toxickým účinkom selénu na riasy.

Riasa

Se(IV)

Se(VI)

Sledovaný
parameter

Doba
trvania
testu

Scenedesmus
dimorphus

Inhibícia rastu
pri konc. 40
mg/l

Inhibícia rastu
pri konc. 80 mg/l

Inhibícia rastu

14 dní

Cricosphaera elongata
(morská)

Toxickejší ako
Se (VI),
inhibícia pri 10
mg/l

Tolerancia až do
konc. 100 mg/l

Inhibícia rastu

14 dní

0,355 mg/l

Inhibícia rastu

96 h

Inhibícia rastu

96 h

Toxickejší

Inhibícia rastu

6 dní

Toxickejší

Inhibícia rastu

_

Chlamydomonas
reinhardtii
Ch. reinhardtii
6,408 mg/l

Selenastrum
capricornutum
(syn. P. subcapitata)
Selenastrum
capricornutum (syn. P.
subcapitata),
Scenedesmus obliguus
a ďalšie druhy

Referencie
Moede
a kol.
(1980)
[15]
Boisson
a kol.
(1994)
[16]
Geoffroy a
kol. (2007)
[9]
Morlon
a kol.
(2005)
[10]
Ibrahim
a Spacie
(1990)
[13]
AbdelHamid
a Skulberg
(1995)
[14]

Nižšia toxicita Se(VI) ako Se(IV) zaznamenaná niektorými autormi [15, 16] môže byť
zapríčinená rôznymi podmienkami experimentov (pH, druh riasy, živné médium, dĺžka
trvania testu, použitá zlúčenina). Vyššia toxicita Se(VI) ako Se(IV) v nami realizovaných
experimentoch sa dá vysvetliť relatívne nízkym obsahom síranov v médiu. Vďaka chemickej
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podobnosti selénu a síry sa selén môže do bunky rias dostávať transportným systémom, ktorý
je určený pre transport aniónov makroživín [9], pričom dochádza k priamej kompetícii
o transportné miesta medzi oxyaniónmi týchto dvoch prvkov, prípadne inými oxyaniónmi
[17]. Vysoký obsah síry v médiu by mal bunky voči poškodeniu selénom chrániť [18].
Morské riasy sú voči toxickému účinku Se(VI), práve kvôli vyššej koncentrácii síranov
v morskej vode, menej citlivé [16].
Hodnoty EC50 pre inhibíciu produkcie fotosyntetických pigmentov korešpondujú
s hodnotami pre inhibíciu rastu. Riasa P. subcapitata je aj v tomto prípade mierne citlivejšia
ako riasa D. quadricauda. Se(VI) mal toxickejší účinok na produkciu fotosyntetických
pigmentov ako Se(IV). Wong a Oliveira (1991) [19] takisto pozorovali zníženie obsahu
chlorofylu účinkom selénu u morských rias. Inhibícia produkcie fotosyntetických pigmentov
sa dá vysvetliť poškodením chloroplastov vplyvom Se(IV) (dochádza k znehodnoteniu
tylakoidov a pyrenoidu, granulácii a zrednutiu strómy, zmene metabolizmu škrobu) [10].
Se(VI) poškodzuje štruktúru fotosystému II (tento obsahuje chlorofyl a aj b, tu sa energia zo
slnečného žiarenia premieňa na chemickú). Dochádza k výraznej inhibícii prenosu elektrónov
počas fotosyntézy. Predpokladá sa, že vyššie popísaný účinok selénu na fotosyntézu by mohol
byť zapríčinený nahradením síry selénom v rozličných Fe-S klastroch [9]. Vďaka chemickej
podobnosti je selén metabolizovaný podobne ako síra a to najmä v chloroplastoch [20], tu
dochádza k inkorporácii do proteínov.

Záver
Na základe získaných výsledkov pre použité riasy, môžeme konštatovať, že toxickejší
účinok na rast a produkciu chlorofylu a a b mal Se(VI) ako Se(IV). Inhibícia rastu a obsah
chlorofylu je zaujímavým parametrom na prvé priblíženie biologickej odpovede
sladkovodných mikroskopických rias na prítomnosť polutantov.
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Využitie starých máp a metód GIS pri výskume zmien vybraných prvkov krajinnej
štruktúry okresu Bratislava 3
Rastislav Krivosudský
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, krivosudsky@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Krajina sa v čase mení a vyvíja. Prírodná a kultúrna krajina je využívaná a utváraná

človekom už od svojho prvopočiatku, kedy začalo ľudstvo využívať určité územie pre svoju
potrebu. Kultúrna krajina prešla a prechádza v posledných storočiach výraznými zmenami,
ktoré boli spôsobené zmenou politických, hospodárskych aj vlastníckych pomerov [1].
Vhodným príkladom takejto krajiny v Slovenskej republike je aj oblasť podhorského pásu
v Bratislave. Jednou z možných metód, ktoré v poslednom období hojne využívajú najmä
krajinní ekológovia ako [1, 2, 3, 4,5], pri identifikácií vývoja krajiny, je použitie dostupných
leteckých snímok ako výsledkov diaľkového prieskumu zeme (DPZ), ako aj historických
mapových podkladov a ich počítačové spracovanie v prostredí geografických informačných
systémoch (GIS). Letecké snímky a historické mapy zaznamenávajú pôvodnú priestorovú
organizáciu krajinnej štruktúry, ktorá sa dá presne datovať obdobím mapovania v teréne [5].
Vhodným doplneným týchto priestorových údajov sú historické záznamy, štatistické údaje
a pod., ktoré dokresľujú celkový obraz o štruktúre vtedajšej krajiny. Podľa [6] je analýza
zmien v krajine zvlášť dôležitá z hľadiska posúdenia prírodných a spoločenskoekonomických procesov, ich dynamiky, príčin a stability súčasného stavu, ale predovšetkým
možných trendov jej ďalšieho vývoja. Ako uvádza [7], sledovanie zmien v krajine v určitom

časovom úseku je založené na štúdiu premien jednotlivých zložiek krajiny, ich plošného
zastúpenia a priestorového usporiadania.
Cieľom nasledujúceho príspevku je pomocou dostupných historických máp,
spracovaných v prostredí desktop GIS programe, vyhodnotiť časovo-priestorové zmeny
niektorých prvkov krajinnej štruktúry v modelovom území a týmto spôsobom preukázať
potrebu aplikácie GIS metód a dobových mapových diel pri výskume zmien krajiny.

Materiál a metódy
Charakteristika územia:
Modelové územie, ktoré je hodnotené v tomto príspevku, predstavujú časti troch katastrálnych
území mestských častí Bratislavy, hlavného mesta Slovenskej republiky, a to Nové Mesto,
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Rača a Vajnory. Tieto mestské časti spolu tvoria jeden územný obvod, okres Bratislava III.
Hodnoteným priestorom v spomínaných mestských častiach je priestor tzv. podhorského
pásu, lokalita tiahnuca sa na juhovýchodných svahoch Malých Karpát, ktorá pretína všetky
tri k. ú. Typickým javom pre tento priestor je prítomnosť charakteristických prírodných
a poloprírodných prvkov krajinnej štruktúry – veľkoblokových viníc, záhrad a lesov. Práve
toto územie v posledných rokoch prešlo najväčšími zmenami čo do zmien vo využívaní
krajiny. V posledných 15 rokoch dochádza vďaka intenzívnej výstavbe v tejto oblasti
k celkovej zmene krajinného obrazu.

Metodický postup:
Podkladom pre štúdium zmien krajiny sú relevantné historické mapy a letecké snímky,
prípadne novšie ortofotomapy zachytávajúce modelové územie. Ako zdrojové dáta boli
použité mapové listy z obdobia 1. vojenského mapovania – tzv. jozefínske (cca rok 1770), 2.
vojenského mapovania – tzv. františkovo (cca rok 1850), mapa z 3. vojenského mapovania
(cca rok 1868), komasačná katastrálna mapa z roku 1886 a základné mapy v mierke 1:
10 000 (mapové listy č. 44-22-18, 44-22-33 z rokov 1973 a 1999). Z týchto máp bolo nutné
vytvoriť dátové vrstvy pre spracovanie v GIS programe, pričom základnou podmienkou sa
stala nutnosť zachovania relatívne rovnakej mierky, kvality a miery generalizácie aby sa
dosiahla čo možno najvyššia miera presnosti a objektívnosti pri porovnávaní finálnych dát.
Preto nie všetky získané mapové podklady sa dali použiť pre neskoršiu analýzu.
Vybrané kartografické diela sa následne editovali v prostredí MapInfo Professional. Mapy
boli postupne zgeoreferencované, prevedené do súradnicového systému S-JTSK a následne
zvektorizované. Zmapované prvky boli zaradené do 4 sledovaných kategórií:
1. Les
2. Záhrady
3. Vinice
4. Zástavba
Tieto vybrané prvky krajinnej štruktúry nesú atribúty silnej generalizácie. Dôvodom je hlavne
veľká rôznorodosť v kvalite zaznačovania jednotlivých javov v pôvodných mapách, rôzna
kvalita čitateľnosti tej ktorej podkladovej mapy a s tým spojená presnosť identifikácie
jednotlivých prvkov na mape. Na jednej sérií zdrojových máp boli rozlíšené orné pôdy, lúky
a pasienky, na druhej boli tieto prvky poľnohospodárskeho využívania zlúčené pod jeden
mapový znak. Na Základných mapách sa dali identifikovať záhrady, na vekovo starších
mapách tento prvok chýbal a pod.
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Výstupom z metodického procesu boli 4 mapy HKŠ za roky 1886, 1952, 1973 a 1999.
Finálnym krokom bolo vytvorenie databázovej tabuľky s atribútovými údajmi pre každú
mapu. Pre porovnanie so súčasným stavom bola vytvorená samostatná vrstva na základe
existujúcej aktuálnej ortofotomapy, ktorá odráža súčasnú krajinnú štruktúru modelového
územia.

Obr. 1: Príklad vstupu - výrez z fotokópie komasačnej mapy z 1886

Obr. 2: Príklad výstupu (vektorovej mapy) - výrez z mapy HKŠ z 1886
Výsledky a diskusia
Aplikáciou GIS na historické mapy bola vytvorená séria vektorových máp historickej
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krajinnej štruktúry (HKŠ) za rôzne časové obdobia vývoja územia. Z analýzy týchto máp a po
ich doplnení o nepriestorové (najmä štatistické) informácie vyplýva, že plocha lesných
spoločenstiev si po celé skúmané obdobie v modelovom území udržala relatívne konštantnú
veľkosť. Mierny úbytok lesného porastu nastal v období hospodársko-technických úprav viníc
začiatkom 50. rokov 20. storočia, kedy boli niektoré okrajové

plochy lesa na svahoch

vyrúbané a pretvorené na terasové polia.
Záhradkárske kolónie ako typ rekreačných plôch sa objavujú výrazne koncom 50.
rokov 20. storočia a to hlavne mimo intravilánu, v prechodnej zóne medzi veľkoblokovými
vinicami a lesom, prípadne na silne exponovaných miestach svahov Malých Karpát. Ich
výmera mierne klesla v poslednom období (roky 1998 - 2009) z dôvodu premeny na stavebné
pozemky.
Plochy viníc možno identifikovať už na najstarších mapách z obdobia 1. vojenského
mapovania (rok 1770), kde po lesoch predstavovali dominantný krajinotvorný prvok.
Z výsledkov analýzy je zrejmé, že najväčší rozsah dosahovali vinice v modelovom území
v období kolektivizácie a už spomínaných hospodársko-technických úprav (pri budovaní
terasových polí) a najväčší pokles dosahujú v súčasnom období, kedy dochádza hlavne v k. ú.
Nové Mesto a Rača k ich výraznej premene na stavebné pozemky (pokles výmery viníc za
obe územia v rozmedzí rokov 1998 až 2009 o cca 15%).
Zastavaná plocha predstavuje v modelovom území z hľadiska plošných zmien
najintenzívnejšie sa meniaci prvok v krajine. Rast územia možno identifikovať najmä na
leteckých snímkach a mapách v období od polovice 60. rokov 20. storočia po súčasnosť.
Najväčšie plošné zmeny súviseli s výstavbou panelových a tehlových sídlisk na pôvodných
poliach, viniciach a trávnatých plochách počas obdobia komunizmu v niekoľkých etapách.
V súčasnosti sa stavebný rozmach zameriava najmä na stavbu nízkopodlažných bytových
domov a rodinných domov, pričom dochádza opäť k záberu pôvodných plôch viníc a záhrad.
Na zastavanej ploche (prvku krajinnej štruktúry) je možno najzreteľnejšie sledovať dynamiku
zmien vývoja okrajových častí mesta.
Na základe tohto výpočtu zmien je jasne pozorovateľná zmena v type krajinnej
pokrývky (land cover). Mnohé pôvodné poloprírodné krajinotvorné prvky v podhorskom páse
(v modelovom území) sú nahrádzané novými umelými, ktoré menia celkový obraz krajiny.

Záver
Cieľom predloženého príspevku bolo na základe historických máp zhodnotiť
v priebehu vývoja modelového územia priestorové zmeny vybraných prvkov krajinnej
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štruktúry. Z výsledkov vyplýva, že z vybraných prvkov – lesné spoločenstvá, záhrady, vinice
a zastavané územia - najväčší priestorový rast zaznamenala zastavaná plocha. Najväčší
úbytok plochy zaznamenali vinice.
Treba si uvedomiť, že využívanie moderných výskumných metód, ako sú napríklad
GIS a ich aplikácia na historické mapy môže poskytnúť mnoho kľúčových informácií o vývoji
krajiny. Priestorové informácie uchovávané v starých mapách môžu po doplnení o štatistické
údaje a záznamy o vlastnostiach jednotlivých prvkov (ako sú typ využívania lesov, výsadbové
plány a pod.) slúžiť ako základ pre mnohé krajinnoekologické štúdie [1, 2, 4].
Takto získané dáta sa dajú použiť pri výskume vývoja jednotlivých lokalít,
krajinnoekologických analýzach, mapovaní historických krajinných štruktúr, pri vymedzovaní
prvkov ekologických sietí a pod. Konkrétne výstupy a mapové poklady, prezentované v tomto
príspevku, budú predstavovať čiastkové vstupy do dizertačnej práce zaoberajúcej sa vinicami
ako prvkom HKŠ modelového územia.
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Environmentálne dopady využívania geotermálnych vôd v štruktúre Závod – Slovenská
časť Viedenskej panvy
Anna Lukáčová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra environmentálnej
geochémie, Mlynská dolina 84215, Bratislava, Slovenská republika, lukacova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Práca je zameraná na problematiku využívania geotermálnej energie v slovenskej časti
Viedenskej panvy, konkrétne na štruktúru Závod. V rámci spomenutej lokality sa práca
vzťahuje na horninové podložie mezozoika, ktoré predstavuje hlavný kolektor geotermálnych
vôd. V týchto lokalitách je možné v hĺbkach 4000 – 5000 m získať geotermálne vody
s teplotou 130 až 150 °C [1].
Cieľom príspevku je zhodnotenie vplyvu využívania geotermálnych vôd záujmového
územia na životné prostredie. Konkrétne bol zhodnotený vplyv geotermálnej vody vrtu ZA 74
na povrchový tok rieky Morava.

Materiál a metódy
Pre presné zhodnotenie vplyvu využívania geotermálnych vôd na životné prostredie,
konkrétne na ekológiu povrchového toku Morava, som použila počítačový program Phreeqc
Version 2. Je to program sprostredkovaný USGS – geologickou službou USA, ktorá
poskytuje vedecké informácie, na popísanie a porozumenie geologických javov [2]. Phreeqc
Version 2 umožňuje uskutočnenie geochemických reakcií vrátane výpočtov distribúcie
rozpustených fáz v roztoku, to zn. špeciácií, výpočtov indexov nasýtenia, alebo modelovaní
inverzných reakcií [3]. Pre zhodnotenie využívania geotermálnych vôd na životné prostredie
bola využitá funkcia zmiešavacích reakcií.
V oblasti posudzovania vplyvov vypúšťania geotermálnych vôd do povrchového toku
z legislatívneho hľadiska, hlavný nástroj predstavuje Nariadenie vlády 296/2005 Z. z., ktorým
sa ustanovujú požiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty
ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd [4]. Spomenuté nariadenie
obsahuje niekoľko príloh, kde sú uvedené presné limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia.
Po porovnaní mojich výsledkov s limitnými hodnotami uvedenými v prílohách je možné
stanoviť, či sa spomenutým spôsobom využitá geotermálna voda môže zneškodňovať.

Výsledky a diskusia
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Na dosiahnutie výsledkov a pre ich možné porovnanie s právnymi predpismi bolo
potrebné použiť charakteristické údaje geotermálnej vody z vrtu (obr.1) pred nariedením.

Obr. 1: Grafické znázornenie chemického zloženia vrtu ZA 74 [5]

Následne bolo potrebné jednotlivé parametre, ktoré som použila pre charakterizovanie
geotermálnej vody vrtu aplikovať taktiež pre stanovenie chemického zloženia povrchového
toku. Údaje sa vzťahujú na chemické zloženie toku Moravy, konkrétne z odberového miesta
Moravský Svätý Ján, najbližšieho odberového miesta vzhľadom na vrt ZA 74 (tab. 1).

Tab. 1: Chemické zloženie toku Morava z odberového miesta Moravský Svätý Ján
k jednotlivým odberovým dňom
Deň
odberu

16.1.2006

Parameter Hotnota
-1
(mg.l )
Na
33,2
K

6,6

Fe

0,326

Cl

47,4
2-

K

6,6

Fe

0,408

Cl

33,8
2-

SO4

Na

32.8

Na

21

K

6.0

K

5,7

Fe

0.495

Fe

0,512

Cl

48.5

Cl

25,9

85.7

SO4

Na

19,5

Na

33,3

K

4,7

K

8,2

Fe

0,329

Fe

0,401

Cl

28,1

Cl

41,2

SO4

15.5.2006

17.7.2006

Parameter Hotnota
-1
(mg.l )
Na
25,7

88,4

SO4

13.3.2006

Deň
odberu

2-

11.9.2006

6.11.2006
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2-

82

63,5

SO4

2-

82,6

SO4

2-

88,7

Dva typy vôd sú zmiešané v pomere, ktorý závisí od jednotlivých hodnôt prietoku
geotermálnej vody z vrtu a toku Moravy (tab. 2).

Tab. 2: Vzťah medzi silou prietoku geotermálnej vody vrtu ZA 74 a povrchového toku
Morava

Deň

Pomer [%]

16.1.2006

0,04 : 99,96

13.3.2006

0.020 :
99.98

15.5.2006

0.01 : 99.99

17.7.2006

0.035 :
99.965

11.9.2006

0.04 : 99.96

6.11.2006

0.03 : 99.97

Prietok vôd mezozoika je spriemerovaný na 20 l.s-1 [6]. Prietok rieky Morava sa mení
v závislosti od ročného obdobia. Z tohto dôvodu na monitorovacej stanici Moravský Svätý
Ján bol prietok monitorovaný každý druhý mesiac (obr. 2).

Obr. 2: Grafické znázoznenie prietoku rieky Morava z odberového miesta Moravský
Svätý Ján za jednotlivé obdobia [5]
Následne bolo potrebné stanoviť pomery, v akých tieto dva typy vody zreagovali, pre
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dané odberové obdobia (tab. 2).
Na základe zmiešavacích reakcií dvoch typov vôd bol vytvorený nový roztok
s charakteristickým chemickým zložením pre dané odberové dni (tab. 3).

Tab. 3: Chemické zloženie roztoku po zmiešaní geotermálnej vody a vody z povrchového
toku ku jednotlivým odberovým obdobiam
Deň

Parameter

Hodnota

Teplota

0,2 °C

pH

7, 93

+

Na

+

16.1.
2006

K

3+

Fe

Cl

-

SO4

0,34 mg.l

-1

-1

Parameter

Hodnota

Teplota

21,3 °C

pH

8,468

+

Na

-1

49,95 mg.l
74,6 mg.l

+

K
17.7.2006

-1

3+;

Fe

Cl

-1

-

SO4

27,47 mg.l
6,6 mg.l

0,42 mg.l

2-

68,58 mg.l

1.000 °C

Teplota

17,5 °C

pH

7.980

pH

8,388

+

3+;

Fe

Cl

-

SO4

6 mg.l

-1

+

Na

-1

+

K

0,495 mg.l
48,54 mg.l

-1

11.9.2006

-1

2-

72,037 mg.l

3+;

Fe

Cl

-1

-

SO4

23,91 mg.l
5,744 mg.l
0,53 mg.l

2-

54,3 mg.l

Teplota

15,0 °C

Teplota

7,5 °C

pH

8,15

pH

8.16

+

K

3+;

Fe

Cl

-

20,01 mg.l
4,71 mg.l

-1

-1

0,332 mg.l

-1

28,742 mg.l

-1
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+

Na
6.11.2006

+

K

3+

Fe

Cl

-

-

-1
-1

-1

-1

mg.l
Mineralizácia 129, 91
1

-1

159, 88 mg.l

+

-1

-1

28,43 mg.l

Mineralizácia

Na

-1

mg.l
Mineralizácia 198, 88
1

-1

Teplota

K

-1

36,02 mg.l

166,75 mg.l

32,807 mg.l

-1

-1

Mineralizácia

+

15.5.2006

6,64 mg.l

2-

Na

13.3.2006

35,22 mg.l

Deň

34,83 mg.l
8,234 mg.l
0,411 mg.l
43,11 mg.l

-

-1
-1

-1
-1

SO4

2-

Mineralizácia

69,144 mg.l

-1

122, 94 mg.l

-1

SO4

2-

75,43 mg.l

-1

mg.l
Mineralizácia 162, 02
1

-

Následne bolo potrebné namerané výsledky porovnať s jednotlivými prílohami
Nariadenia vlády 296/2005 Z. z.
Príloha č. 2 „Kvalitatívne ciele povrchovej vody určenej na odber vody pre pitnú
vodu, vody určenej na závlahy a vody vhodnej pre život na reprodukciu pôvodných druhov
rýb“ [4] obsahuje nasledovné časti, ktoré sa vzťahujú na účel využitia povrchových vôd.
V časti A „Povrchové vody určené na odber vody pre pitnú vodu“ [4] je možné moje
výsledky porovnať s jednotlivými ukazovateľmi. Ukazovateľ, ktorý prekračuje limitné
hodnoty je obsah železa. Ekológiu toku po vypustení geotermálnej vody do toku by
ovplyvnila aj teplota geotermálnej vody, nakoľko teplota toku by sa v jarných a letných
mesiacoch zvýšila. Nebezpečie pre životné prostredie pri využívaní geotermálnych vôd
predstavuje tiež sulfán.
V časti B tej istej prílohy sú určené „Ukazovatele kvality pre povrchové vody určené
na závlahy“ [4]. Z uvedeného hľadiska povrchový tok Moravy po zmiešaní s využitou
geotermálnou vodou sú splnené všetky kritéria kvality povrchovej vody, to znamená, že
žiaden z analyzovaných parametrov neprekročil najvyššiu prípustnú hodnotu.
V časti C sú určené „Ukazovatele kvality povrchových vôd vhodnosti pre život a
reprodukciu pôvodných druhov rýb“ [4]. Z charakteristík vôd, ktoré som analyzovala,
predpisu pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb spĺňali hodnoty teploty reakcie vôd.

Záver
Z uvedených dôvodov vplyvu vypúšťania geotermálnej vody z vrtu ZA 74 na tok
Moravy vyplýva záver, že geotermálne vody s podobným zložením nie je možné do rieky
vypúšťať, ak vypúšťaniu nebude predchádzať odstránenie nadmerného množstva železa.
Problém tiež predstavuje nadmerná teplota, ktorá ovplyvňuje vodný tok pri jarných a letných
mesiacoch. Pri tejto situácii by predstavovalo jednoduché riešenie, a síce, nechať využitú
vodu vychladnúť.
Popri vypúšťaní využitej geotermálnej vody je nevyhnutné sledovať prietok
povrchového toku, teda recipienta a to hlavne v letných mesiacoch. Účelom sledovania by
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malo byť predídenie nedostatočného nariedenia geotermálnej vody a tým riziko ohrozenia
ekológie povrchového toku.
Po zvolení iného spôsobu zneškodnenia,

alebo pri predúprave využitých

geotermálnych vôd pred ich vypustením do povrchového toku v lokalite Moravský Svätý Ján,
štruktúra Závod má dostatočné vysoký geotermálny potenciál na to, aby bol využívaný pre
vykurovacie účely. Z toho dôvodu by sa mohol výskum zamerať aj na ostatné vrty
analyzovanej lokality, pričom by mali byť preferované vrty, ktoré sa nachádzajú v blízkosti
výdatných tokov s dostatočnou zneškodňovacou kapacitou.

Poďakovanie
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Environmentálne aspekty likvidácie ropných kalov v naftovom priemysle
Juraj Macek
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geochémie,
Mlynská dolina, G, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, macek@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
V procese vrtnej a ťažobnej činnosti v naftovom priemysle často dochádza k
znečisťovaniu pôdy najmä v okolí vrtov, v dôsledku únikov ropných látok, výplachov a
mazacích olejov, ložiskových a mineralizovaných vôd s obsahom ropných látok a pod. Vrtná

činnosť je sprevádzaná aj produkciou vrtného odpadu, teda zmesou odvŕtanej horniny (pevná
fáza) a výplachu (tekutá fáza). Tento odpad obyčajne býval dočasne deponovaný na vrte v
zemných nádržiach, v súčasnosti je už vo väčšine prípadov uskladňovaný v oceľových
nádržiach. Odpad bol po skončení hĺbenia vrtu odvážaný na centrálne skládky a vyprázdnená
zemná nádrž bola rekultivovaná. V súčasnosti je odpad odvážaný priebežne počas vŕtania [1].
Povolené centrálne skládky vrtného odpadu sú už v súčasnosti zväčša zaplnené.
Využívané sú už len niektoré skládky na deponovanie tuhej fázy a tekutá fáza fáza je vtláčaná
do vopred určených technických vrtov. Likvidácia kvapalných zaolejovaných odpadov s
nízkym obsahom pevnej fázy sa niektorých prípadoch spočíva v tom, že sa použijú ako
zámesová voda pre tehliarske suroviny s následným vypálením. Inou formou likvidácie je
priame spaľovanie. V nedávnej minulosti bola úspešne riešená likvidácia ropných kalov
rovnomerným rozptylom na piesčitých novozalesňovaných pôdach. Na základe doterajších
výsledkov sa dospelo k záveru, že tento spôsob likvidácie je možné realizovať len na
vyšpecifikovaných lesných plochách a možné množstvo takto likvidovateľných ropných
kalov nie je pre ich vysokú produkciu dostačujúce. Ako posledná metóda likvidácie vrtných
odpadov bola rozpracovaná metóda solidifikácie. Sumárne však možno konštatovať, že pre
vrtné odpady s vysokým obsahom pevnej fázy a ekologicky závadných zložiek
pochádzajúcich z čistiacich zariadení vrtného výplachu je nutné vypracovať metódu, ktorá je
schopná zabrániť negatívnemu vplyvu zvýšenej koncentrácie ekologicky neprípustných
komponentov, nakoľko žiadna zo spomenutých metód tento problém dostatočne nerieši [2].

Materiál a metódy
Vysoké teploty a tlaky, vyskytujúce sa pri hĺbení veľmi hlbokých vrtov pre zaistenie
potrebných parametrov a funkcie vrtného výplachu vyžadujú použitie niektorých, z
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ekologického

hľadiska

nežiadúcich

komponentov.

Patria

medzi

ne

predovšetkým

termostabilizujúce a antikorózne aditíva, obsahujúce vysokotoxický šesťmocný chróm.
Podobne aj v prípade chrómlignosulfonátu Adisol existujú námietky proti možnej oxidácii
3+

Cr . Stekucovadlá môžu obsahovať toxické fenoly a pri kontaminácii vôd spôsobujú
intenzívne zafarbenie. Rovnako niektoré ďalšie aditíva majú schopnosť nebezpečne
kontaminovať povrchové vody. Z povrchovo aktívnych látok sú hygienicky aj ekologicky
závadné katiónaktívne a neionogénne povrchovo aktívne látky (PAL). Ďalej sa vo vrtných
suspenziách nachádza určité množstvo kovov (Fe, Pb, Ni, Zn, Mn) v dôsledku korózie a
oterov, prípadne aditív. Vrtné kvapaliny môžu obsahovať tiež značné percento minerálneho
oleja a rôzne množstvo ropy a jej derivátov, ktoré sú vo vodách neprípustne z hygienického a
hlavne z organoleptického hľadiska a to už vo veľmi nízkych koncentráciách (0.3 ppm).
Ideálnym spôsobom likvidácie odpadových vrtných kvapalín by bola ich dokonalá
očista v uzatvorenom cykle s minimálnym odpadom. V súčasných podmienkach sú využívané
nasledujúce hlavné spôsoby likvidácie odpadových vrtných výplachov [2]:

 deponovanie v otvorených odkaliskách a ponechanie k pozvoľnému odpareniu;
 rovnomerný rozptyl netoxických vrtných kvapalín s nízkym obsahom pevnej fázy na
poľnohospodársku resp. lesnú pôdu;

 zatláčanie do vhodného horizontu v technických vrtoch, do pôdnych rýh, alebo odvoz
na haldy po zmiešaní s čiastočne adsorbujúcimi plnivami (napr. s elektrárenským
popolčekom);

 odvoz na centrálnu skládku;
 separačné a koagulačné metódy, prípadne metódy spojené s odvodňovaním;
 spaľovanie;
 biologické čistenie (biodegradácia);
 solidifikácia, resp solidifikácia spojená s chemickou fixáciou vybraných zložiek;
 využitie odpadových vrtných kvapalín ako zámesovej vody pre tehliarske suroviny a
následné vypálenie

Výsledky a diskusia
Solidifikačné metódy a mechanizmus procesu solidifikácie
Pri týchto metódach dochádza k zhutňovaniu odpadového materiálu bez separovania
kvapalnej fázy. Boli patentované rôzne procesy pri použití sadry, popolčeka, vermikulitu,
cementu, živíc, anorganických solí, organických kyselín a derivátov, vodného skla atď.
V predchádzajúcom období boli v MND Hodonín podniknuté podobné pokusy. Dochádzalo
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však k vytváraniu tvrdej krusty, toxické a farebné látky zostali ľahko extrahovateľné.
Najúčinnejšia metóda solidifikácie bola vyvinutá pre účely likvidácie rádioaktívnych
odpadov. Táto metóda bola rozpracovaná firmou SWACO Operations a Chemfix Inc. pre
likvidáciu vrtných výplachov. Proces je založený na chemickej reakcii medzi rozpustenými
kremičitanmi alkalických kovov a určitými zrážacími činidlami, ktorý prebieha za prísne
dodržiavaných reakčných podmienok.
Dôležité črty tejto metódy sú [3]:

 netoxičnosť produktu a enkapsulácia kvapalín;
 regulovateľnosť rýchlosti tuhnutia a pevnosti produktu;
 možnosť likvidácie in situ v dôsledku vysokej objemovej kapacity spracovania;
 prispôsobivosť procesu podľa zloženia zhutňovaného materiálu;
 možnosť spracovania odpadov s nízkym obsahom pevnej fázy bez odstránenia vody;
 možnosť využitia domácich, resp. sekundárnych surovín (znižuje náklady);
 metóda nevyžaduje príliš komplikované strojné zariadenie
Z týchto dôvodov bolo vo VÚGI Brno rozhodnuté rozpracovať, overiť a následne
vyvinúť a vyrobiť v spolupráci s podnikom MND Hodonín tiež strojné mobilné technologické
zariadenie pre solidifikáciu vrtných odpadových kvapalín, obsahujúcich väčšie množstvo, z
ekologického hľadiska neprípustných, komponentov.
Experimenty boli vykonané najskôr na 1 až 25%-ných modelových suspenziách a
získané poznatky sa aplikovali na reálne vrtné výplachy odobrané z vrtov. V sledovanom
procese sa uplatňujú simultánne predovšetkým tri typy chemických interakcií [1, 2]:
1. V prvej fáze dochádza po zmiešaní alkalických kremičitanov s odpadovým výplachom
k rýchlej reakcii s prítomnými iónmi kovov za vytvorenia objemných nerozpustných
gélovitých zrazenín metasilikátov premenlivého zloženia.
2. Druhý typ interakcie možno zjednodušiť ako reakciu medzi rozpustným kremičitanom
a zrážacím reagentom obsahujúcim viacmocné organické alebo anorganické ióny.
Reakcie vedú k vytváraniu lineárnych reťazcov pozostávajúcich z tetraédrov SiO4
spojených väzbou

Si-O-Si. Reakciou viacmocných iónov s bočnými reťazcami

dochádza k sieťovaniu a k vytvoreniu polymérnej mriežky. Táto má porézny hubovitý
charakter, umožňujúci enkapsuláciu značného množstva kvapaliny priamo v štruktúre
materiálu bez jeho plastifikácie. Popri vode sú takto uzatvorené

a tým aj

imobilizované napr. oleje, ropa a intenzívne sfarbené roztoky.
3. Tretím typom reakcii sú interakcie medzi zvoleným zrážacím reagentom a
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komponentom výplachu (napr. hydrolýza a pod.). Rozsah koncentrácii reagentov je
potrebné voliť z ekonomického hľadiska tak, aby nárast objemu zhutňovanej
suspenzie neprevýšil 10% a zmes zostala spracovateľná bežnou technológiou.
Pre hodnotenie fyzikálnych a chemických vlastností solidifikovaného materiálu bol
vypracovaný komplex skúšok simulujúcich v niektorých prípadoch vplyv ekologických
podmienok, ktorým by bol deponovaný výplach vystavený. Okrem iného bolo sledované
medzné šmykové napätie počas tuhnutia, medzná pevnosť v tlaku, rýchlosť gélovania a
koncentrácia iónov kovov, oleja a humínových alebo lignínových derivátov vo vodnom
výluhu. Rýchlosť solidifikácie možno ovplyvňovať zmenou koncentrácií a molárneho pomeru
reakčných komponentov. Nárast šmykového napätia je rovnako ovplyvňovaný hydraulickými
vlastnosťami reagentov a obsahom pevnej fázy. Rýchlosť solidifikácie je riadená tak, aby bola
behom 48 hod. dosiahnutá hodnota minimálne 200 kPa. Na priebeh tuhnutia majú výrazný
vplyv chemické aditíva prítomné v zhutňovanom materiáli, z ktorých mnohé sú retardačnými

činidlami. Zníženie rýchlosti tuhnutia je úmerné koncentrácii aditíva a vykazuje aditívny efekt
[3].

Zmienený

efekt

narastá

v

rade

olej

B-2<KMC<Rezinex<Umastat

a

Adisol<Dralig<Kortan (Obr. 1).

Obr. 1: Vplyv prídavku 1% aditíva na medzné šmykové napätie.
S výnimkou KMC, Rezinexu a Umastatu dochádza aj k zníženiu medznej pevnosti v
tlaku. Najdôležitejším ukazovateľom je pravdepodobne vyluhovateľnosť komponentov zo
zhutneného vrtného výplachu. Za veľmi dôležité možno považovať zistenie, že neexistuje
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paralelný vzťah medzi stupňom zhutnenia a schopnosťou reakčného produktu viazať
nevratným spôsobom komponenty výplachu. Ako ukázali skúšky, už za 24 hod.
solidifikačného procesu klesá koncentrácia sledovaných katiónov vo vodnom výluhu pod
1ppm a po 48 hod. je proces chemického viazania prakticky ukončený, aj keď stupeň
solidifikácie, najmä u suspenzií s nižším obsahom pevnej fázy, je veľmi nízky (Tab.1).
Extrahovateľnosť komponentov je minimálna pri koncentrácii metasilikátu 3 - 6% a pre
lignínové látky a oleje závisí ďalej od molového pomeru reagentov [4].

Tab. 1: Závislosť extrahovateľnosti jednotlivých zložiek zo solidifikovaného vrtného
výplachu z vrtu Hanušovce 1 od množstva zrážkových vôd.
Pôvodná
koncentrácia

Zložka

Konc. komponentov [ppm] vo výluhu
zo solidifikovaného výplachu [ppm]

vo vrtnom
výplachu [ppm]
množstvo zrážkových vôd [mm]
0 - 80

2+

80 - 160

160 - 240

39

0.1

0.1

0.1

60

0.1

0.1

0.1

2+

26

0.1

0.1

0.1

3+

590

1.3

0.1

0.1

2+

0.85

0.1

0.1

0.1

lignín.deriváty

3600

45.0

20.0

0.5

ropa

5280

0.1

0.1

0.1

Zn
Cr celk.
Ni
Fe

Pb

V podniku MND Hodonín bolo navrhnuté mobilné zariadenie pre solidifikáciu vrtných
kvapalín priamo na vrte. Konštrukčný návrh bol realizovaný tak, aby bolo získané zariadenie
vhodné k likvidácii odpadového výplachu pri súpravách s bezkaliskovým systémom, z
priebežne používaných odkalísk a tiež k likvidácii sedimentovaného výplachu zo zaplnených
odstavených odkalísk. Schéma zariadenia pre solidifikáciu a výsledky prevádzkových skúšok
na niekoľkých hlbokých vrtoch sú uvedené v práci [5].

Záver
Na základe štúdia výsledkov riešenia problematiky likvidácie odpadových vrtných
výplachových kvapalín vrátane ropných kalov, resp. ropných látok so zameraním na metódu
solidifikácie možno konštatovať, že táto metóda je pre podmienky naftového a plynárenského
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priemyslu rozpracovaná na veľmi dobrej úrovni z teoretického i praktického hľadiska.
Potvrdzujú to aj výsledky prevádzkovo-overovacích skúšok a to jednak z hľadiska
chemických receptúr jednotlivých aditív a tiež z hľadiska funkčnosti solidifikačných
zariadení. Tieto sa vyznačujú pomerne jednoduchou konštrukciou a teda aj pomerne nízkou
cenou. Zásadným problémom je výber správnej a optimálnej receptúry - jednak z hľadiska
nárokov na laboratórne práce, ale predovšetkým z dôvodu nevyhnutnosti osobitného riešenia
každého jedného odpadu, resp. odkaliska. Výsledky potvrdzujú, že overovaná metóda
likvidácie odpadových kvapalín solidifikáciou sa javí ako vhodná pre praktickú likvidáciu
vrtných kvapalín, obsahujúcich vyššie koncentrácie ekonomicky nežiaducich a neprípustných
látok, najmä termostabilných výplachov
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Vegetácia vybranej sadovej lúky v okolí Krupiny
Michaela Mackovová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie,
Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika; mackovova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Ako predmet svojho výskumu som si vybrala sadové lúčne spoločenstvo. Lúky a
pasienky tvoria tretinu poľnohospodárskej pôdy Slovenska. Vznikli ako dôsledok ľudskej

činnosti po odlesnení. Ich existencia je podmienená obhospodarovaním tzn. kosením, pasením
a hnojením. Spôsob hospodárenia sa menil v priebehu dejín, a tiež sa menilo zloženie flóry a
fauny. Sadové lúky sa dlhé roky obhospodarovali rovnako. Nachádzajú sa v starých ovocných
sadoch s vysokokmennými stromami a sú súčasťou kopaničiarskeho osídlenia. Lúky v sadoch
boli väčšinou dvakrát ročne pred zberom ovocia kosené a po zbere niekedy spásané.
Nepostrekované a nehnojené ovocné sady s lúkami sú cennými biotopmi flóry a fauny [1].

Ciele práce:
- uskutočniť floristický a fytocenologický výskum na vytypovaných plôškach, na biotope
sadovej lúky.
- na základe fytocenologických zápisov určiť typ biotopu na zvolených plôškach a zhodnotiť
stav sadovej lúky z hľadiska sekundárnej sukcesie.

Materiál a metódy
Pri výskume bola použitá metóda kombinácie floristických súpisov a
fytocenologických zápisov, zaznamenaných na dvoch plôškach sadovej lúky vo vegetačných
sezónach 2007 – 2008, v mesiacoch apríl až september. V oblasti Briač v katastri obce
Krupina bolo na sadovej lúke uskutočnených 28 zápisov počas dvoch rokov metódou
zurišsko-montpellierskej školy [2] s použitím 7-člennej Braun-Blanquetovej stupnice
početnosti a pokryvnosti na plochách 4x4 m. Na určovanie rastlín bol použitý Veľký kľúč na
určovanie rastlín I, II, [3]. Nomenklatúra taxónov je zjednotená podľa Zoznamu nižších
a vyšších rastlín Slovenska [4].
Fytocenologické zápisy boli spracované do tabuľky v programe Microsoft Excel,
exportované do formátu .csv a následne boli dáta importované a načítané v programe JUICE,
verzia 7.0 [5]. Stupnica pokryvnosti bola prevzatá podľa hodnôt z programu Turboveg.
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Klasifikácia sa uskutočnila metódou Twinspan [6]. Twinspan rozdelil zápisy na dve
skupiny, ktorých konečná identifikácia bola uskutočnená elektronickým Expertným systémom
Vegetácie Českej republiky [7]. Program je dostupný na
http://www.sci.muni.cz/botany/vegsci/expertni_system.php?lang=cz [8].
Identifikáciu spoločenstiev jednotlivých snímkou umožňuje JUICE v menu „Analysis –
Expert System“. Potrebný je textový súbor, obsahujúci dáta pre identifikáciu
(ES_travinnobylinna vegetacia Slovenska.txt) dostupný na
http://www.ibot.sav.sk/ES_trav_veg_Sk.zip [9], kde je i návod na použitie. Výsledkom je
priradenie kódov syntaxónov (asociácií) k zápisom podľa textovej časti Expertného systému
[10].

Výsledky a diskusia
Sadová lúka sa nachádza na kopci susediacom s opusteným pasienkom a je od neho
oddelená vyschnutým jarkom, ktorý je zarastený prevažne agátmi a lieskou. V poslednom
desaťročí je lúka využívaná hlavne na kosenie 1-2-krát ročne a príležitostne spásaná.
Syntaxonómia na sadovej lúke
Pomocou programu JUICE a Expertného systému [10] boli identifikované
syntaxonomické jednotky na sadovej lúke.
Vysvetlivky: T: trieda, Z: zväz, MAA02, MAA04 – kódy asociácií z Expertného systému [10]
T: Molinio-Arrhenatheretea Tüxen 1937 – Lúky a mezofilné pasienky
Z: Arrhenatherion elatioris Luquet 1926 – Mezofilné lúky
MAA02 Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris Ellmauer in Mucina et al. 1993
Suché ovsíkové lúky
MAA04 Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis Sillinger 1933
Karpatské psinčekové lúky a pasienky
Trieda Molinio-Arrhenatheretea zahŕňa sekundárne, mezofilné až vlhkomilné
travinnobylinné porasty na pôdach bohatých na živiny, ktoré vznikli a pretrvávajú vďaka
pravidelnému hospodárskemu využívaniu. Tieto lúky sú citlivé na spôsob obhospodarovania,
ktorý ovplyvňuje ich druhové zloženie a diverzitu. Druhovo najbohatšie sú na dlhodobo
tradične obhospodarovaných stanovištiach (1–2 kosby, extenzívna pastva). Ovsíkové lúky
predstavujú vegetáciou podmienenú antropogénnym vplyvom, ktorá sa vyskytuje na miestach
bývalých dubových, dubovo – hrabových a bukových lesov. Ich existencia závisí od
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pravidelného využívania porastov, inak v priebehu 10–20 rokov zarastajú expanzívnymi
druhmi tráv a bylín a neskôr drevinami.
Spoločenstvá zväzu Arrhenatherion elatioris sú hospodársky najdôležitejším typom
trávinnobylinnej vegetácie a osídľujú biotopy so strednými hodnotami ekologických faktorov.
Porasty sú vďaka dostatku živín a vlhkosti stredne vysoké až vysoké, viacvrstvové a väčšinou
dobre zapojené. Na chudobnejších a extenzívne využívaných stanovištiach sú porasty
budované prevažne stredne vysokými, na živiny menej náročnými druhmi, ako sú Festuca
rubra, Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Briza media. V porastoch sa pravidelne

vyskytujú Achillea millefolium agg., Galium mollugo agg., Leucanthemum vulgare agg.,
Plantago lanceolata. Na Slovensku sú mezofilné ovsíkové lúky rozšírené od nížin (200 m n.

m.) po horské oblasti (1050 m n.m) na rôznych typoch geologického podložia [10].
Program JUICE rozdelil zápisy na základe indexov podobnosti (FPFI, FPDI, FQI) na hranici
40%-nej rozdielnosti na dve spoločenstvá. Zápisy z kosenej časti sadovej lúky boli zaradené
do asociácie Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis a nekosená časť bola určená ako
asociácia Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris. Určená trieda aj zväz sú na sadovej
lúke prítomné, avšak nie je možné tvrdiť, že asociácie, ktoré určil systém sa tam nachádzajú.
Asociácia Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis Sillinger 1933
Kvetnaté nízkoprodukčné karpatské pasienky a jednokosné spásané lúky (obr. 1) sú
tvorené pestrou zmesou tráv, kvetnatých bylín a bôbovitých rastlín. Extenzívne využívané
porasty sú bez výrazných dominánt. Kosená časť sadovej lúky, kde sa vyskytuje táto
asociácia, tvoria stredne vysoké trávy (Briza media, Anthoxanthum odoratum, Festuca
rubra). Ďalšie určené druhy tráv sú Trisetum flavescens, Festuca rubra. V čase kvetu pred

kosbou tvoria farebný aspekt Salvia pratensis, Trifolium montanum, Filipendula vulgaris,
Dianthus carthusianorum.

Karpatské psinčekové lúky a pasienky sú druhovo veľmi bohaté. Patria medzi spoločenstvá
s najvyššou druhovou diverzitou nielen v rámci triedy Molinio-Arrhenatheretea ale aj
ostatných travinnobylinných spoločenstiev.
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Obr.1: Asociácia Anthoxantho odorati-Agrostietum tenuis v kosenej časti lúky

Asociácia Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris Ellmauer in Mucina et al. 1993
Porasty suchých ovsíkových lúk sú dvojvrstvové s bohatým zastúpením bylín a dobre
zapojeným bylinným poschodím (obr. 2). Prevládajú v nich vysoké druhy tráv Arrhenatherum
elatius, Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, Festuca rubra. Zastúpené sú mezofilné

druhy Plantago lanceolata, Leontodon hispidus, Achillea millefolium, Lotus corniculatus,
Galium album. Prítomné sú tiež subxerofilné druhy Salvia pratensis, Dianthus
carthusianorum, Pimpinella saxifraga, Rannunculus polyanthemos. Druhy indikujúce

nekosenie sú Colymbada scabiosa, Galium album, Salvia pratensis a Dianthus
carthusianorum. Druhovo najbohatšie typy sú v starých ovocných sadoch v kopaničiarskych

oblastiach. Sú náhradným spoločenstvom dubohrabín [10].
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Obr.2: Nekosená časť lúky s asociáciou Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris

Pri použití Expertného systému pre Českú republiku [7] boli zápisy zo skúmanej
lokality sadovej lúky zaradené do zväzu Arrhenatherion elatioris. Zápisy z kosenej časti
sadovej lúky nezasiahnutej sukcesnými zmenami boli zaradené do asociácie Anthoxantho
odorati-Agrostietum tenuis. Nekosená časť s vyšším porastom bola určená ako asociácia
Ranunculo bulbosi-Arrhenatheretum elatioris a predstavuje iniciálne štádium sekundárnej

sukcesie. Diferenciálne druhy iniciálneho štádia charakteristické pre extenzívne alebo krátko
opustené plochy sú Poa angustifolia, Anthoxanthum odoratum, Festuca rupicola. Asociácia je
náhradným spoločenstvom dubovo-hrabových lesoch, ktoré sa vyskytujú v Krupinskej
planine.
Priemerný počet druhov v zápisoch z kosenej časti sadovej lúky je 35 – 43 druhov
zápise. V porovnaní s nekosenou časťou je to menej (41 – 56) druhov. Rozdiel nie je
výrazný, pravdepodobne z dôvodu extenzívneho využívania lúky a nepravidelného kosenia
a spásania celej sadovej lúky.
Výsledky zistené na sadovej lúke boli porovnané so syntaxónmi z publikovaných
zápisov na podobných biotopoch. Reliktným typom sadových lúk v Štiavnických vrchoch sa
vo svojej práci venovali [11]. Vegetácia v Štiavnických vrchoch je charakteristikou územia,
jeho využívaním aj vegetáciou podobná vegetácii v Krupinskej planine. Uvádzajú
spoločenstvá rastlín zväzu Arrhenatherion elatioris. Väčšina sadových lúk v okolí Banskej
Štiavnice bola na výslnných miestach a klasifikovaná do asociácie Ranunculo bulbosiArrhenatheretum. Diagnostické druhy asociácie sú uvedené Ranunculus bulbosus,
Tragopogon orientalis, Salvia pratensis. Dominantné druhy tráv sú Arrhenatherum elatius,
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Trisetum flavescens a Festuca rubra. Tieto druhy sa tiež nachádzajú v extenzívne využívanej

časti sadovej lúky, avšak sú tam Ranunculus polyanthemos a Tragopogon dubius.
Záver
Lúky a pasienky sú cennými biotopmi s výskytom druhovo bohatej flóry a fauny.
Vznikli v dôsledku ľudskej činnosti a ich existencia je taktiež určená ľudskou činnosťou
a spôsobom obhospodarovania. Lúky v sadoch sú väčšinou kosené dvakrát ročne a po zbere
ovocia niekedy spásané. Rastlinné spoločenstvá sú po skončení obhospodarovania ohrozené
sukcesnými zmenami, ktoré prebiehajú desaťročia a menia floristické zloženie. Sukcesia je
proces rýchlejšie alebo pomalšie prebiehajúci na každom území, ktoré je určitým spôsobom
narušené. Prirodzený spôsob existencie je v rovnováhe, preto sa aj príroda pokúša o návrat do
prirodzeného rovnovážneho stavu.
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Spoločenstvá lužných lesov na území Pečne
Mária Májeková, Ivana Vykouková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; majekova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Príspevok sa zaoberá štúdiom zachovaného pôvodného fragmentu vegetácie lužných
lesov na území Pečne, ktorá spadá do územia európskeho významu Bratislavské luhy. Táto
téma je súčasťou v dnešnej dobe veľmi aktuálnej problematiky zachovania mokraďných
ekosystémov, ako zdrojov vody v krajine, pričom územie Pečne je využívané ako jeden zo
zdrojov pitnej vody pre Bratislavu.
Lužné ekosystémy predstavujú obdobu tropických dažďových pralesov v strednej
Európe a sú aj rovnako ohrozené. V úseku od Zlatnej na Ostrove po Bratislavu vytvoril
v minulosti Dunaj „vnútrozemskú deltu“, ktorá vytvárala, po skutočnej delte v ústí Dunaja do

Čierneho mora, druhú najväčšiu mokraď v Európe. V súčasnosti sa pôvodné a prírode blízke
lužné lesy zachovali iba na ťažšie prístupných miestach – podmáčaných plochách, ostrovoch,
brehových porastoch alebo mimo lesného pôdneho fondu. Prirodzene štruktúrovaná vegetácia
lužných porastov tvorí habitat pre živočíchy, je základom potravného reťazca, rovnako
ako udržuje prirodzený kolobeh vody, zabraňuje degradácii pôdy a je základom pre udržanie
stabilných vzťahov v ekosystéme a ekosystému ako celku.
V roku 1993 bolo územie dunajských luhov vyhlásené za Ramsarskú lokalitu, teda
mokraď európskeho významu. Toto bol prvý krok k ochrane lužných biotopov, za ktorými
nasledovalo vyhlásenie CHKO Dunajské luhy v roku 1998, a vyhlásenie maloplošných
chránených území – CHA Poľovnícky les, CHA Bajdel, PR Topoľové hony, PR Ostrovné
lúčky a PR Dunajské ostrovy a zaradenie lokalít do území európskeho významu v rámci
NATURA 2000. Územie Bratislavských luhov, do ktorých spadá aj územie Pečenského lesa,
bolo zatiaľ vyhlásené za navrhované územie európskeho významu a navrhované vtáčie
územie, čakajúce na postupné schválenie a priradenie kategórie ochrany.

Tú už dostali

lokality PR Starý háj a PR Slovanský ostrov, v ktorých platí piaty stupeň ochrany. Územie
Pečenského lesa bolo až donedávna úplne izolované, keďže sa nachádzalo v pohraničnej zóne
so zákazom vstupu. Vďaka tomuto neprebiehalo v minulosti na tomto území lesné
hospodárstvo, a porasty zostali do veľkej miery zachované v ich pôvodnej štruktúre. Zároveň
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tu však stagnoval aj fytocenologický výskum, z čoho vyplýva nevyhnutnosť fytocenologické
údaje doplniť a akutualizovať.
Cieľom nášho výskumu bolo fytocenologicky zhodnotiť súčasný stav lužných lesov na
území Pečne.

Materiál a metódy
1. Opis sledovaného územia
Územie Pečne, alebo inak nazývaného Pečenského lesa sa nachádza v katastrálnom
území Petržalky. Je situované medzi tokom Dunaja, rakúskou štátnou hranicou, hraničným
prechodom Berg a sídliskom Petržalka.

2. Materiál a metódy
Spracovanie vegetácie vychádzalo z klasických metód zürišsko-montpellierskej školy
[1]. Výskum sa uskutočnil počas vegetačného obdobia 2009, ktoré bolo skrátené kvôli
intenzívnym záplavám v júli toho roku. Bolo vyhotovených 9 fytocenologických zápisov,
každý o ploche 400m2. Pokryvnosť rastlinných taxónov sme stanovovali na základe 7-člennej
kombinovanej Braun-Blanquetovej stupnice početnosti a pokryvnosti [1]. Názvy vyšších
rastlín boli uvádzané podľa Marholda a Hindáka [2] a názvy syntaxónov podľa Jarolímka a
Šíbika [3]. Machorasty neboli determinované.
Na

tvorbu databázy snímok bol použitý databázový fytocenologický program

TURBOVEG for WINDOWS 2.16 [4]. Spracovanie a analýzu vegetačných zápisov
a fytocenologickej tabulky umožnil program JUICE 6.5.42 [5]. Na záverečné úpravy
fytocenologickej tabuľky bol použitý program Microsof Word.
Druhové zloženie porastov bolo porovnávané so širšou vzorkou zápisov (20),
vyhotovených v tvrdých lužných lesoch juhovýchodnej časti územia Bratislavy počas
vegetačného obdobia roku 2008. Všetkých 29 zápisov bolo spracovaných pomocou
numerickej klasifikácie v programe SYN-TAX 2000 [6]. Použitá bola aglomeračná
hierarchická klasifikácia s využitím β-flexibilnej metódy (β= -0,25) a ako koeficient
podobnosti euklidovská vzdialenosť.
Na druhovú charakteristiku spoločenstva boli využité konštantne sprievodné taxóny
(hodnota stálosti > 60 %), ktoré zodpovedajú klasickému chápaniu charakteristickej druhovej
kombinácie, kde sú zahrnuté triedy stálosti IV (61−80%) a V (81−100%).

Výsledky a diskusia
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Na základe numerickej klasifikácie a analýzou a porovnaním druhového zloženia, sme
porasty lužných lesov na sledovanom území zaradili do asociácie Fraxino-Populetum.
Syntaxonomické zaradenie spoločenstva [3]:
trieda: Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger in Vlieger 1937
rad: Fagetalia Pawłowski in Pawłowski et al. 1928
zväz: Alnion incanae Pawłowski in Pawłowski et al. 1928
podzväz: Ulmenion Oberd. 1953
asociácia: Fraxino-Populetum Jurko 1958
Konštantne sprievodné taxóny:
E3: Fraxinus excelsior;
E2: Swida sanguinea;
E1: Viola mirabilis, Impatiens parviflora, Galium aparine agg., Stachys sylvatica,
Polygonatum latifolium, Parietaria officinalis, Brachypodium sylvaticum, Aegopodium
podagraria, Fraxinus excelsior, Juglans regia, Rubus caesius.

Asociáciu Fraxino-Populetum opísal prvý krát Jurko v roku 1958 [7]. Jedná sa o u nás
málo opísané, nie príliš hojné, avšak z fytocenologického a ekologického hľadiska veľmi
cenné a zaujímavé spoločenstvo. Na Slovensku má svoju severnú hranicu rozšírenia a na
našom území je typické hlavne pre hornú časť povodia Dunaja [8]. Toto lesné 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 asociáciu Salicetum albae Soó 1926, tak aj
druhy skôr mezofilné, časté v asociácii Ulmo-Fraxinetum Jurko 1958, s možnou prímesou
druhov subxerofilných, typických pre asociáciu Ulmo-Quercetum

Jurko 1958. Pišút

a Uherčíková [9] naznačujú, že asociácia Fraxino-Populetum je sukcesným pokračovaním
porastov s dominanciou alebo subdominanciou druhov Populus alba a Populus×canescens.
Zároveň tvrdia, že z asociácie Fraxino-Populetum je možný priamy sukcesný vývoj do
subxerofilnej asociácie Ulmo-Quercetum Jurko 1958, bez vývoja cez asociáciu UlmoFraxinetum Jurko 1958.

Jarný aspekt spoločenstva bol zaznamenaný na siedmych plochách počas marca a
apríla 2009. Vyskytovali sa tu nasledovné druhy, charakteristické pre lužné lesy nielen
prechodného typu: Allium ursinum, Arum maculatum, Ficaria bulbifera, Gagea lutea,
Galanthus nivalis, Leucojum aestivum, Scilla bifolia, Stellaria media a Veronica hederifolia.
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Tab.1: Fytocenologická tabuľka asociácie Fraxino-Populetum na území Pečne
Čísla zápisov
Počet druhov v zápise
Druhy
Konštantne sprievodné
taxóny

1
2
2

2
2
2

3
2
4

4
2
0

5
2
2

6
2
3

7
2
5

8
2
3

9 St.
1 %
9

Fraxinus excelsior E3

+ 1 + 1 + 1 + 1 +

Galium aparine agg.

1

1

1

1

1

1

1

Impatiens parviflora

1

1

1

1

1

1

1 + 1

Viola mirabilis
Polygonatum latifolium
Stachys sylvatica
Brachypodium sylvaticum
Aegopodium podagraria
Parietaria officinalis
Swida sanguinea E2
Rubus caesius
Fraxinus excelsior
Juglans regia
Ostatné taxóny
E3 Stromové poschodie
Populus alba
Acer pseudoplatanus
Fraxinus angustifolia
Ulmus minor
Robinia pseudacacia
E2 Krovinové poschodie
Crataegus monogyna
Fraxinus excelsior
Ulmus minor
Sambucus nigra
Negundo aceroides
Acer campestre
Ligustrum vulgare
Juglans regia
E1 Bylinné poschodie

1
1
.
1
.
+
.
+
+
+

1
1
+
.
r
1
.
.
.
+

+
.
+
+
r
.
1
.
+
.

+
r
+
+
+
1
+
+
+
+

1
+
+
+
r
+
1
.
+
r

+
+
+
+
+
+
.
+
.
+

+
1
1
+
+
1
+
+
+
r

1
+
+
.
+
.
+
+
+
.

10
0
10
0
10
0
10
0
89
89
78
78
78
67
67
67
67

.
.
.
.
.

1 + + 1 + . . .
. . + . 1 + + .
. . . . . . + +
. . . + . . + .
. . . . + . . 1

56
44
22
22
22

r 1 . . + . .
. + + + . + .
1 . 1 . 1 . .
. + 1 . . . .
. r r . . . .
. . + . . + .
. . . 1 + . .
. . . + . . +
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1

+
+
+
1
.
+
+
+
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

1

+
.
.
.
.
.
.
.

44
44
33
22
22
22
22
22

Populus alba
+ + . + + + . . . 56
Crataegus monogyna
+ . . + + . + . + 56
Swida sanguinea
. . 1 . + + . + 1 56
Robinia pseudacacia
. r . . . + r r r 56
Glechoma hederacea agg.
+ . + . 1 + . . . 44
Alliaria petiolata
. . . . + + + r . 44
Ligustrum vulgare
+ . . + + . + . . 44
Lamium maculatum
. + + + . . . + . 44
Tab.1: Fytocenologická tabuľka asociácie Fraxino-Populetum na území Pečne
(pokračovanie)

Čísla zápisov
Ulmus minor
Salvia glutinosa
Acer campestre
Anthriscus sylvestris
Urtica dioica
Symphytum tuberosum agg.
Clematis vitalba
Viola reichenbachiana
Hedera helix
Acer platanoides
Geranium robertianum agg.
Solidago gigantea
Aristolochia clematitis
Convallaria majalis
Arctium lappa
Carduus crispus

1
.
.
.
.
.
.
.
.
1
1
r
.
.
.
.
.

2
.
+
+
r
.
.
.
.
1
+
+
.
.
.
.
.

3 4 5 6 7 8 9
+ . 1 1 + . .
1 1 . . . . .
. . r + . . .
r . . . . + .
+ + . . . + .
. . + 1 + . .
. . . 1 + 1 .
. . . + . 1 1
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
1 . . . . . r
+ . . . + . .
. r . . + . .
. . + . . + .
. . . . . + +

St.
%
44
33
33
33
33
33
33
33
22
22
22
22
22
22
22
22

Druhy s výskytom v jednom zápise:
E3: Acer campestre 3: +; Ailanthus altissima 1: 1; Padus avium 3: +; Tilia cordata 1: 1;
E2: Ailanthus altissima 1: 1; Clematis vitalba 3: 1; Humulus lupulus 3: r; Juglans nigra 3: r;
Populus alba 3: r;
E1: Acer pseudoplatanus 4: +; Ailanthus altissima 1: 1; Berberis vulgaris 7: +; Cardamine
impatiens 7: +; Carex echinata 8: +; Epipactis helleborine agg. 5: r; Euonymus europaeus 2:
+; Geum urbanum 1: +; Impatiens noli-tangere 9: +; Melica nutans agg. 7: +; Padus avium 9:
+; Paris quadrifolia 9: 1; Poa nemoralis agg. 6: +; Polygonatum multiflorum 5: +; Primula
veris 1: +; Quercus robur 1: r; Ribes species 9: r.
Záver
V sledovanom území Pečenského lesa sme zaznamenali plochy s porastmi asociácie
Fraxino-Populetum. Porasty poukazujú na zachovaný fragment lužného lesa, čo dokazuje aj

ich prirodzená druhová skladba a štruktúra. Napriek tomu, že územie je zaradené medzi
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lokality Natura 2000, jeho ďalší výskum a prísnejšia ochrana sú potrebné na zachovanie
týchto prirodzených porastov.

Poďakovanie
Práca bola finančne podporená grantovou úlohou VEGA 1/0163/08.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Braun-Blanquet J. (1964) Pflanzensoziologie 3. Auflage. Springer – Verlag, Wien, p . 39

[2]

Marhold K., et al. (1998) Papraďorasty a semenné rastliny. In Marhold K., Hindák F.
(eds.) Zoznam vyšších a nižších rastlín Slovenska. Veda, Bratislava, p. 333

[3]

Jarolímek I., Šíbik J. (eds.) (2008) Diagnostic, constant and dominant species of the
higher vegetation units of Slovakia. Veda, Bratislava, p. 318

[4] Hennekens S. M. (1996) TURBO(VEG). Software package for input, processing and
presentation of phytosociological data. User´s guide. Version July 1996. University of
Lancaster, Lancaster
[5] Tichý L. (2002) JUICE, software for vegetation classification. J. Veg. Sci. 13. PřF MU
Brno, Brno
[6]

Podani J. (2000) SYN-TAX 2000. Department of Plant Taxonomy and Ecology, L.
Eötvös

University, Budapest

[7] Jurko A. (1958) Pôdne ekologické pomery a lesné spoločenstvá Podunajskej nížiny.
Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, p. 157
[8]

Džatko M. (1972) Biol. Práce 18/4, p. 44

[9]

Pišút P., Uherčíková E. (2000) Ekológia 19, p. 157

1454

Transport dusičnanov pôdnym profilom vybraných pôdnych typov ako potenciálne
riziko kontaminácie podzemných vôd
Kristína Mangová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ložiskovej geológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; kristina.mangova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Podstatná časť dusíka v pôde sa nachádza vo forme organických zlúčenín ako sú
napríklad rastlinné zvyšky a biomasa mikroorganizmov. Organický dusík je taktiež zastúpený
ako produkt chemických a biologických transformácií organických látok. Anorganické formy
dusíka (amoniakálny dusík, dusičnany, dusitany, molekulárny dusík,

prechodné oxidy

dusíka) tvoria len malú časť z celkového obsahu v pôde a jeho prítomnosť v pôde je veľmi
nestála. V tejto forme, výrazne podlieha sezónnym kvantitatívnym zmenám (Obr.1). Okrem
mineralizačno- imobilizačných procesov, prírodných ako aj antropogénnych faktorov, je
obsah anorganického dusíka v pôde limitovaný aj stratami (denitrifikácia, volatizácia,
vyplavovanie [1].

Obr. 1: Kolobeh dusíka v pôde a okolí [2].

Dôležitým aspektom pri ochrane životného prostredia je obohacovanie pôdy o dusík,
prostredníctvom organických a anorganických dusíkatých hnojív, ktoré aplikácii do pôdy
podliehajú

rôznym

fyzikálno-chemickým

a biologickým

determinujú tvorbu biomasy poľnohospodárskych

zmenám. Okrem

toho,

že

plodín, môžu narušovať rovnováhu

prírodných a poľnohospodárskych ekosystémov. Vysoká rozpustnosť dusičnanov a ich
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následné vyplavovanie sa do podzemných vôd, je z environmentálneho hľadiska neprípustné.
Dusičnany patria medzi hlavné kontaminanty podzemných vôd, pretože sú výsledkom ľudskej

činnosti (poľnohospodárstvo, domácnosti, priemysel) a ich zvýšené koncentrácie môžu byť
pre zvieratá a ľudí patologické [3].
Najväčšie riziko znečistenia podzemných vôd je v oblastiach s

vysokou

poľnohospodárskou aktivitou. Zraniteľnosť týchto území sa odvodzuje v závislosti od
zastúpenia jednotlivých pôdnych typov. Vyčlenenie takýchto oblastí pre štáty EU vyplynulo
z tzv. „nitrátovej direktívy“- Smernice rady 91/676/EC. Predstavuje súbor opatrení
smerujúcim k zníženiu možností znečistenia povrchových a podzemných vodných zdrojov
dusičnanmi z hnojív. Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy bola vypracovaná
komplexná metodika interpretácie vlastností pôdneho krytu Slovenskej republiky zameraná na
hodnotenie pôdy z hľadiska zraniteľnosti podzemných vôd [4] (Obr.2).
Cieľom práce je definovať mieru ohrozenia kvality podzemných vôd v dôsledku
vymývania dusičnanov z vybraných pôdnych typov dažďovými zrážkami, ktoré boli ošetrené
štandardnými dávkami priemyselných hnojív.

Obr. 2: Výsledná delimitácia PPF v územiach, na ktoré sa vzťahuje nitrátová direktíva [4]. Kategória A produkčné bloky s najnižším stupňom obmedzenia hospodárenia , kategória B - produkčné bloky so stredným
stupňom obmedzenia hospodárenia, kategória C - produkčné bloky s najvyšším stupňom obmedzenia
hospodárenia.

Materiál a metódy
Vzorky pôdy boli odobrané z lokalít: Senec, Boldog, Zohor,

Hubice, a Viničné,

spadajúcich do vymedzených rizikových oblasti A-C (Obr. 2). Z každého pôdneho typu
z uvedených stanovíšť bola odobratá séria neporušených pôdnych vzoriek z hĺbky 10 cm, 20
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cm, 30 cm, 50 cm. V prihliadnutím na plytkú pôdu v Hubiciach sme odobrali iba vzorky
z hĺbky 10 cm, 20 cm a 30 cm.
Vymývanie dusičnanov sme sledovali v laboratórnych podmienkach v 19-tich
lyzimetrických valcoch (Obr. 3). Na základe stanovenia maximálnej kapilárnej kapacity sme
pôdu nasýtili na 100% retenčnej vodnej kapacity a následne sme do pôdy pridali roztok
dusičnanu vápenatého, tak aby množstvo odpovedalo dávke hnojenia 50 kg N (NO32-) na
hektár. Z vypočítaného množstva Ca (NO3)2 na plochu lyzimetra sme pripravili roztok, ktorý
sme jednorázovo naliali do každého valca. Roztok sme pripravili rozpustením 1,675 gramov
dusičnanu vápenatého do 100 ml. Počas priebehu pokusu, bola pôda v lyzimetrických valcoch
nasýtená vodou tak, aby nedochádzalo k jej vytekaniu. Po skončení pokusu boli v 20 g
vzorkách pôdy z 10, 20, 30 a 50 cm úrovne valca stanovené obsahy dusičnanov podľa
zvolenej metodiky [5].

Obr.3: Lyzimetrické valce

Výsledky a diskusia
V černozemi kultizemnej bol najnižší obsah dusičnanov nameraný v hĺbke 10 cm
a smerom dole sa ich obsah postupne zväčšoval. V hĺbke 30 cm sa priebeh distribúcie mení
a obsah dusičnanov klesá (viď obsah nitrátov v hĺbke 50 cm). Tento fakt pripisujeme
štruktúre stredne ťažkých pôd s veľkým obsahom prachových častíc, vytvárajúcu v tejto hĺbke
tzn. bariéru. (Obr.4.).

černozem kultizemná v Senci
-

N-NO3 mg/kg pôdy
0,00
0

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

hĺbka (cm)

10

Obr. 4: Distribúcia
černozeme kultizemnej

20
30

dusičnanov v profile

40
50

Podobný

priebeh

v distribúcii

dusičnanov sme zaznamenali v profile hnedozeme kultizemnej (Obr.5.), kde
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nastala

výraznejšia zmena v rozmedzí hĺbky 20 cm

a 30 cm. Takýto priebeh spôsobuje

pravdepodobne prítomnosť Bt horizontu (horizont obohatený ílom a koloidnými časticami).
hnedozem kultizemná vo Viničnom
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Obr. 5: Distribúcia dusičnanov v profile hnedozeme kultizemnej

Vo fluvizemi glejovej nastala takisto výraznejšia zmena v rozmedzí hĺbky 20 cm a 30
cm a aj v tomto prípade je možné predpokladať prítomnosť vodonepriepustného glejového
horizontu (Obr.6.), ktorý zachytáva väčšinu dusičnanov z aplikovanej dávky.
fluvizem glejová v Boldogu
-
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Obr. 6: Distribúcia dusičnanov v profile fluvizeme glejovej

Dynamika v prepúšťaní dusičnanov v pôdnom profile černozeme kultizemnej plytkej
(Obr.7). do spodnejších vrstiev je značne dynamická. Takisto je potrebné vziať do úvahy
fakt ,že sa pôda nachádza na štrkovom podloží a vodonepriepustná vrstva prakticky absentuje.
Túto pôdu môžeme považovať za rizikovú na kontamináciu podzemných vôd.
černozem kultizemná plytká v Hubiciach
N-NO3mg/kg pôdy
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Obr. 7: Distribúcia dusičnanov v profile černozeme kultizemnej plytkej
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regozem kultizemná v Zohore
-

N-NO3 .mg/kg pôdy
0,00
0

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

h ĺb k a (c m )

10
20
30
40
50

Obr. 8: Distribúcia dusičnanov v profile regozeme kultizemnej

Priebeh grafu regozem kultizemná (Obr.8) poukazuje takisto na relatívne dynamický
priebeh v prepúšťaní dusičnanov smerom do hĺbky. Rozdiel v obsahu dusičnanov v hĺbke 30
cm a 50 cm je v porovnaní s predošlými pôdnymi typmi nepatrný. Ide o piesčitú pôdu
s pomerne slabou pútacou schopnosťou a je preto potrebné zachovať opatrnosť vzhľadom na
možnú kontamináciu podzemných vôd dusičnanmi.

Záver
Na základe dosiahnutých výsledkov môžeme konštatovať, že intenzita vymývania
dusičnanov z pôd závisí od

zrnitostného zloženia, pôdneho typu a charakteru pôdneho

profilu. Vysoké riziko kontaminácie podzemných vôd je v plytkých pôdach s vysokým
podielom štrkovitej alebo piesočnatej frakcie (černozem plytká, regozem kultizemná). Naopak
pôdne typy obsahujúce v profile vodonepriepustné horizonty (fluivizem glejová, hnedozem
kultizemná) alebo charakterizované zrnitostným zložením s vysokým podielom prachovej až
ílovitej frakcie (černozem kultizemná) nepredstavujú riziko znečistenia podzemných vôd pri
hnojení bežnými dávkami dusíkatých hnojív.
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Environmentálna politika podniku a stakeholder management
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Úvod a formulácia cieľa
Formulovanie environmentálnej politiky je prvým krokom k dosiahnutiu efektívneho
environmentálneho manažérstva. Environmentálna politika poskytuje zainteresovaným
stranám (stakeholderom) dôležité informácie o cieľoch a zámeroch organizácie vo vzťahu k
životnému prostrediu.

Existencia environmentálnej politiky môže zlepšiť povesť firmy

u akcionárov, zákazníkov a miestneho obyvateľstva.
Cieľom príspevku je objasniť pojmy environmentálna politika a stakeholder
manažment.

Materiál a metódy
Materiál: literárne zdroje, internetové zdroje.
Metódy: konspektovanie, analýza, syntéza, dedukcia.

Výsledky a diskusia
Environmentálna politika podniku bola schválená uznesením vlády Slovenskej
republiky zo 7. septembra 1993 číslo 619 a uznesením Národnej rady Slovenskej republiky z
18. novembra 1993 číslo 339 [1]. Environmentálnu politiku stanovuje vrcholové vedenie
podniku, vychádzajúce z overených a spoľahlivých informácií o vplyve činností podniku na
životné prostredie. Environmentálna politika podniku môže byť účinná iba ako súčasť
celkovej stratégie podnikania a musí byť podporovaná manažérmi na všetkých stupňoch.
Environmentálna politika často zahŕňa činnosť podniku v celej šírke a je dôležité, aby pre jej
realizáciu bol menovaný zodpovedný zástupca vedenia podniku s určenými právomocami a
zodpovednosťou, zabezpečujúci zavedenie a dodržiavanie požiadaviek noriem ISO 14000 [2].
Hlavné črty environmentálnej politiky podniku sú:

 je primeraná k charakteru, rozsahu a environmentálnym vplyvom činností, výrobkov alebo
služieb;

 obsahuje záväzok na sústavné zlepšovanie a prevenciu znečisťovania;

1460

 obsahuje záväzok na dodržiavanie príslušných environmentálnych právnych a iných
predpisov, a ďalších požiadaviek, ktoré sa organizácia zaviazala plniť;

 poskytuje

rámec

na

stanovenie

a

preskúmanie

dlhodobých

a

krátkodobých

environmentálnych cieľov;

 je zdokumentovaná, zavádzaná, udržiavaná a sú o nej informovaní všetci zamestnanci;
 je prístupná verejnosti.
Environmentálnou politikou organizácie sú celkové ciele a zásady jej činnosti s
ohľadom na životné prostredie, vrátane plnenia podmienok všeobecne záväzných právnych
predpisov,

ako

aj

záväzok

sústavne

zlepšovať

jej

environmentálne

správanie.

Environmentálna politika vytvára rámec na určovanie a preskúmavanie dlhodobých
environmentálnych

cieľov

a

krátkodobých

environmentálnych

cieľov.

Dlhodobým

environmentálnym cieľom je celkový, podľa možnosti vyčísliteľný, environmentálny cieľ
vyplývajúci z environmentálnej politiky, ktorý si organizácia sama určí. Krátkodobým
environmentálnym cieľom je podrobná, podľa možnosti vyčísliteľná, požiadavka správania
použiteľná pre organizáciu alebo jej časť, vyplývajúca z dlhodobého environmentálneho
cieľa, ktorú treba určiť a splniť, aby sa dosiahol dlhodobý environmentálny cieľ. Organizácie
k zavedeniu progresívneho systému riadenia ochrany životného prostredia pristupujú
dobrovoľne [3]. Environmentálna politika je teda dokument, vypracovaný samotnou
organizáciou, ktorý umožňuje organizácii ujasniť si smerovanie a preukazuje záväzok
zodpovedne spravovať svoje záležitosti, týkajúce sa životného prostredia. Politika musí byť
schválená vedením organizácie a musí byť verejne dostupná. Musí byť integrálnou súčasťou
obchodnej stratégie a musí byť takisto v súlade s inými politikami organizácie (napr. kvality,
ochrany zdravia a bezpečnosti) [4].

Stakeholder manažment
Stakeholder manažment je manažérstvom vzťahov vytváraných a udržiavaných medzi
organizáciou a jej jednotlivými stakeholdermi. Je to dobrovoľný nástroj, ktorý organizácia a
stakeholderi môžu, ale aj nemusia využívať. Ak je stakeholder manažment implementovaný
vhodným spôsobom, predstavuje jeden z kľúčových nástrojov zabezpečovania najmä
ekonomickej úspešnosti, efektívnosti a udržateľnosti rastu a rozvoja organizácie v dlhodobom
meradle; je teda nástrojom, ktorý môže organizácia využívať v celom systéme jej riadenia –
strategickom, taktickom ale aj operatívnom riadení.
Hlavným cieľom stakeholder manažmentu je dosiahnutie obojstranne výhodnej
spolupráce a komunikácie medzi organizáciou a jej stakeholdermi.
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Proces implementácie stakeholder manažmentu obsahuje tieto základné kroky [5]:

 identifikácia a klasifikácia stakeholderov,
 vytváranie vzťahov,
 lobovanie,
 krízový manažment,
 konzultácie so stakeholdermi,
 vytváranie komunikačných stratégií,
 analýza výstupov procesu.
Identifikácia a klasifikácia stakeholderov
Podstatou prvého kroku je identifikácia subjektov, ktoré môžu byť činnosťami
a aktivitami organizácie určitým spôsobom ovplyvňované, alebo organizáciu môžu ovplyvniť,
resp. ju už ovplyvňujú. Organizácia vytvára systém stakeholderov, ktorý jej umožní
identifikovať sféry väzieb, resp. záujmu v rámci organizácie. Môže pritom ísť
o stakeholderov, ktorých väzby vyplývajú zo zmluvných vzťahov (zamestnanci, investori)
alebo o subjekty, ktoré vystupujú v rozhodovacích alebo transformačných procesoch (štátna
správa, samospráva, regulačné orgány) [5].

Stakeholderi a Shareholderi
V prostredí organizácie môžeme vidieť dve skupiny subjektov vonkajšieho
a vnútorného prostredia:

 stakeholderi a shareholderi.
Stakeholderi
Akýkoľvek jednotlivec, skupina alebo subjekt, ktorý priamo či nepriamo ovplyvňuje
alebo je priamo či nepriamo ovplyvňovaný pôsobením firmy alebo organizácie. Patria sem
interné zainteresované subjekty (ako napr. zamestnanci a ich rodiny, odbory, dobrovoľníci)
alebo externé subjekty (napr. klienti, zákazníci, dodávatelia, vlastníci, donori, finančné
skupiny, miestna komunita, politici, profesné a akademické organizácie, environmentálne
skupiny, biosféra, celá populácia a pod.) [6].
Stakeholdermi môžu byť akcionári, ktorí sú zainteresovaní na raste a prosperite
podniku, ako aj lokálne organizácie, ktoré zaujíma dopad pôsobenia organizácie na životné
prostredie v jej okolí. Sú nimi zamestnanci, ktorí posudzujú pracovné podmienky vo firme,
ako aj zákazníci, ktorých zaujíma kvalita služby alebo produktu organizácie [7].
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Patria sem najmä: vlastníci a akcionári, zamestnanci a zákazníci, verejnosť,
dodávatelia a odberatelia, orgány štátnej správy a samosprávy, odbory, reklamné agentúry,
finančný trh, banky, médiá, mimovládne organizácie a ďalšie komunity a pod.

Shareholderi
Ide o skupinu subjektov, ktorí sa priamo podieľajú na benefitoch firmy – vlastníci,
podielnici, akcionári firmy. Táto skupina skôr zastáva koncept spoločenskej zodpovednosti
organizácie v podobe tvorby zisku, má záujem na raste hodnoty nimi investovaného kapitálu
do organizácie. Je charakteristická tým, že preferuje krátkodobé ciele v tejto oblasti pred
dlhodobými cieľmi (vlastníci, zamestnanci, manažéri...).

Záver
Definovaním a prijatím environmentálnej politiky zabezpečuje organizácia svojim
zainteresovaným

stranám

dôležité

informácie

vo

vzťahu

k životnému

prostrediu.

Identifikáciou a klasifikáciou stakeholderov môže získať ekonomickú úspešnosť, efektívnosť
rastu a ďalšie benefity v dlhodobom meradle.
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Príspevok bol napísaný s podporou grantu cez Fakultnú grantovú agentúru s názvom:
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Mrazové formy
Peter Nochta
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie, Mlynská dolina , 842 15
Bratislava 4, Slovenská republika; nochta@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Na prenikanie mrazu do pôdy vplýva svahovitosť terénu, expozícia svahu,
prevládajúce vetry, nadmorská výška, pôdna textúra. Hĺbka premŕzania pôdy a intenzita
mrazov v pôde závisia tiež od hrúbky snehovej prikrývky [1]. Od týchto faktorov závisí vývoj
štruktúrnych pôd a mrazových vegetačných pôdnych foriem. Pod mrazovými formami
rozumieme osobitné obrazce, vyvýšeniny alebo iné formy povrchu mikroreliefnych aj
makroreliefnych rozmerov [1]. Tieto pôdy sa priaznivo vyvíjali respektíve vyvíjajú na podloží
so slienmi, ílovitými bridlicami aj dolomitmi. Zriedka sa vyskytujú na kremencových
a granodioritových zvetralinových plášťoch.
Tieto mrazové formy vznikajú ak na pôdu pôsobia mrazové javy. Za mrazový jav sa
môže považovať taký proces, ktorý vytvára, alebo napomáha vytvárať mrazové pôdne formy,
ako sú girlandy, tufury, polygonálne pôdy, dláždené a brázdené pôdy a mnohé ďalšie.
K takýmto javom môžeme zaradiť regeláciu, soliflukciu, mrazové dvíhanie pôdy, pipkrake a
gravitáciu. Práca chce zhrnúť mrazové formy vyskytujúce sa u nás aj v zahraničí.

Materiál a metódy
Kryosegregačné štruktúry sú tvorené svahovými procesmi, antropogénnymi zásahmi
a vegetáciou, ktorá obmedzuje pôsobenie mrazu na pôdu. Vzhľadom k uvedeným
podmienkam sa môže očakávať výskyt procesov na extrémnych stanovištiach, a to buď na
deflačných vrcholoch, alebo v blízkosti dlho ležiacich akumulácií snehu. Rozmiestenie
periglaciálnich tvarov je okrem klímy podmienené hrúbkou a charakterom regolitu, obsahom
vody vo zvetraline, sklonom svahu a exponovaností miesta voči vetru.
Vegetačné pôdne formy delíme na tufury, lysinové a girlandové pôdy. Na ich vzniku
sa podieľajú kryogénne procesy soliflukcia, pipkrake, vietor, voda, antropozoogénne vplyvy,
sneh a vegetácia ako izolant. Rozdiel medzi štruktúrnymi a mrazovými vegetačnými pôdnymi
formami je v tom, že Mrazové vegetačné pôdne formy nemajú mrazom triedený materiál [1].
Nezatriedené mrazové formy sú doteraz málo preskúmané a v nasej literatúre
absentujú. Na Martinskych holiach sa nachádzajú napríklad útvary podobné kopčekom
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pounus, ktoré sa vo väčšej miere vyskytujú v Škandinávii a boli pozorované aj v Krkonošiach
a v Poľsku. V Českej Republike boli dokonca pozorované palsy, pingá a dowoo.

Výsledky a diskusia
Kryosegregačné štruktúry - Štruktúrne pôdy
Polygonálne pôdy
Okraj polygónu je tvorený úlomkami hornín, ktoré sú orientované na výšku.
Vnútrajšok tvorený jemnozemou je rovný, alebo vyklenutý s vegetáciou alebo bez nej.
Vznikajú mrazovým triedením zvetralín, ktoré vedľa skeletu obsahujú piesčité a hlinité
zložky. Hlina a kamene sa pri zamrznutí vplyvom zväčšenia objemu rozťahujú, ľad sa
hromadí v póroch vrchnej vrstvy pôdy a dvíha častice. Roztopením sa objem zmenšuje
a vznikajú pukliny. Pri novom zamrznutí sa rozdelí zmes pozdĺž puklín do šesťhranných
políčok s vypuklým stredom. Nerovnakým pohybom hrubých a jemných častíc a pri
opakovanom mrznutí a topení dochádza k triedeniu materiálu. Rozmrznutím sa kĺžu kamene
smerom k okraju políčok, a to čím väčšie tým ďalej [2].

Brázdené pôdy
Tieto kamenné prúdy vznikajú na svahoch od 5º do 25º, čo uvádza aj Sekyra [2] sú
kolmé na vrstevnice a striedajú sa tu pruhy jemnejšieho materiálu a vytriedeného skeletu
s pruhmi vegetácie. Šírka pruhu sa pohybuje od niekoľko metrov, vzácnejšie do niekoľko
decimetrov. Kamene skeletovitého pruhu sú na mierne sklonených svahoch. Tento skelet je

často postavený na výšku pri viac sklonených svahoch sú na plocho, pričom ich dlhšie
orientované osy sa vytriedili po svahu, teda po spádnici.

Dláždené pôdy
Vznikajú pri regelácii, ako následok elementárneho vytrieďovania skeletu z
nehomogénnej zeminy vplyvom jeho vytláčania ihlicovitým pôdnym ľadom, až na povrch [1].
Vytláčanie kameňov závisí hlavne od prevlhčenia a izolácie podložia. Tento nepriepustný
horizont je tvorený najmä guliakmi, preto sa dláždené pôdy vyskytujú najčastejšie
v ľadovcových kotloch [1].

Mrazové vegetačné pôdne formy
Tufury
Vznikajú intenzívnymi regelačnými procesmi v pripovrchovej časti zvetralinového
plášťa a v povrchovej mačinovej vrstve. Vo zvlhčenom minerálnom jadre sa vytvára ľad,
ktorý sa hromadí vzlínaním podzemnej vody v kopčekoch. Pri formovaní zamŕzajúca voda v
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strede kopčeka zväčšuje svoj objem a pôsobí tak tlakom na plastickú vrstvu, pod teplotným
izolátorom mačiny, ktorá je ešte nezamrznutá a vytláča ju koncentricky na povrch [1].

Girlandové pôdy
V iniciálnom štádiu girlánd je povrch svahu pokrytý súvisím porastom machov
a bylinnej vegetácie. Náznakmi vzniku girlánd sú trhliny v mačinovom plášti, čo spôsobuje
pipkrake [1]. Trhliny sa zväčšujú a vznikajú plôšky, ktoré vyfúkava vietor, tým sa plôšky
rozširujú a odvieva sa jemnozem takto vznikajú obnažené terasky a na povrchu pribúdajú
kamene, a to nie len eolickou činnosťou, či pipkrakom ale aj odnosom pri daždi. Soliflukcou
sa terasy ďalej formujú a vznikajú trávnaté previsky [1].

Lysinové pôdy
Majú vetrom vyfúkané plôšky, ktoré vznikajú antropogénnim ale aj prirodzeným
spôsobom. Vznik je podmienený častými a silnými vetrami, preto sa nachádzajú najmä
v sedlách a zaoblených vrcholoch. K rozrušeniu pôdnej pokrývky dochádza najmä za
spoluúčasti vetra, ktorý odkrýva snehovú pokrývku a prispieva k deštrukcii vegetačnej vrstvy.
Vyvievaním materiálu vznikajú jamky podfúkavaním stien sa jamky rozširujú a jej dno
zarovnáva zrážková voda. Veľkosť a tvar plôšok závisí od vlastností pôdy, konfigurácie
terénu a morfologického účinku eolickej erózie. Ďalšími faktormi je aj pipkrake, zoogénna
a antropogénna činnosť [1].

Nezatriedené mrazové formy
Pounus
Sú to formy vysoké zhruba 1m, ktoré vznikli spolupôsobením vegetácie a mrazových
procesov. Nachádzajú sa v severských tundrách. Tvorené sú organickými až minerálnymi
materiálmi s typickým krytom machorastov

- predovšetkým rodu Sphagnum, lišajníkov,

tundrových kríkov Empetrum hermaphroditum, Rubus chamaemorus, Betula nana, Ledum
palustre, pripadne aj Vaccinium myrtillus a V. vitis-idaea. Majú oválny pôdorys a vyskytujú

sa v depresiách, na rašelinných pôdach, na zaplavovaných brehoch jazier. Pounus sa delia na:
Peat pounus, Thin peat mineral pounus, Minerogenic pounus, Pounus with a stone core [3].

Palsa
Je vysoká do 1,5 m často zaplavená vodou pokrýva plochy zväčša 1000 m2. Tento
útvar vzniká spolupôsobením vegetácie, mrazovými procesmi a eróziou. časti palsy premŕzajú
a rozmŕzajú dosť nerovnomerne. Vo vegetačnom kryte dominujú Eriophorum vaginatum,
Trichophorum caespitosum, Andromeda polifolia, Vacciniaceae, Rubus chamaemorus,
Cetraria islandica a machorosty. Seppällä [4] opisuje ich deštrukciu v subpolárnych
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a polárnych oblastiach ako vetrom unášaných ľadových krištáľov, ktoré deštruujú povrch
palsy. Pokrývka rašeliny je často tenká asi 90 cm. Pod rašelinou je zväčša jemný až stredný
piesok, ktorý tvorí 60 až 80 % zvyšok tvorí bahno.

Dowoo
Bolo objavené v Mongolsku v oblasti Choyor Nuur [5]. Je definovaná, ako val, či
kopa vyskytujúca sa v zóne permafrostu. Tvorí sa na prelome apríla a mája, ako výsledok
vertikálneho zdvíhania obalovej vrstvy permafrostu, v dôsledku tlaku podpovrchovej vody
stekajúcej po svahu dolu z oblastí vyššie položených, pokrytých snehovými poliami. Zánik
spadá do júna až júla a je spojený s pretrhnutím v tej dobe už tenkej nadložnej vrstve
permafrostu vplyvom vysokého hydrostatického tlaku podpovrchovej vody. Výtok vody sa
deje často vo forme silnej erupcie

Mikrokaskády
Tvoria schodovitý terén zvlášť na jar a začiatkom leta vodami z topiaceho sa snehu.
Podobajú sa terénu v drsnejších subpolárních podmienkach ovplyvnenému plytkými potokmi,
ktoré vznikli z topiaceho sa snehu, rozlievajúcimi sa na svahu hory. Tieto potôčiky vytvárajú
schodovité útvary rôznej šírky. Na Martinských holiach sú podobne miesta pozorovateľne na
severovýchodnom svahu, kde majú kaskády šírku 15 až 30 cm.

Vegetačné vzorce
Sú široké zhruba 15 cm a vysoké 20 cm, k vrcholu sa zužujú a často pootáčajú.
Dokázaný je odlišný vplyv snehu a premŕzania v stredovej a okrajovej časti. V stredových

častiach zostavá sneh ležať už na začiatku zimy a dlhšie na konci zimy, pôdny profil je viac a
dlhšie premrznutý vo valoch. V určitej fáze rozmŕzania profilu sa v povrchovej vrstve pôdy
zachovávajú pruhy zmrznutej zeminy kopírujúce val vegetačných polygónov. Majú špecifické
usporiadanie trávnej vegetácie zvlášť Deschampsia flexuosa a Nardus stricta [3].

Soliflukčné náteky (varpy)
Zmýliť sa dajú s bahennými jazykmi, sutinovými prúdmi a s pôdnymi zosuvmi.
Soliflukcii najľahšie podliehajú zvetraliny s vysokým podielom prachových a ílových častíc.
Reliéf na nich býva obyčajne hladký a znížený. Zvyčajne sú viditeľné na nižších stráňach, kde
sa zadrží viac vody. Pri jarnej regelacii dochádza k premáčaniu pôdy a k jej natekaniu, pričom
sa mačina s rastlinným krytom zvlňuje a vznikajú takzvané vyplazené jazyky. Na strmších
svahoch sa mačina aj trhá [1].

Buds – púčiky
Prvý ich opísal Pérez [6]. Buds je vlastne súčasť palsov, táto mikroštruktúra tvoriaca
sa na holobahne, má veľkosť zhruba 10 cm vzniká za spolupôsobenia mrazových procesov,
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a to za zväčšovania objemu pôdy pri jej zamŕzaní a tvorbou ihlicového pôdneho ľadu. Podľa
zmieneného autora ich nárast spôsobuje aj rast rias, siníc a machorastov, ako aj akumulácia
vetrom priviateho materiálu.

Beaded stream – toky v tvare korálov
Pravdepodobný je ich polygenetický vývoj za spoluúčasti vodnej erózie, ľadu,
vegetácie, živočíchov [5]. Beaded stream bol prvý raz opísaný v Kanade ako jednotlivé prúdy,
alebo úseky tokov z masy topiaceho sa snehu, ktoré nepravidelne napĺňajú bazény, alebo
jazierka v suchších nižších polohách a spájajú takto jednotlivé jazierka.

Kamenné vence
Od kamenných polygónov sa líšia iba vyvýšeninami približne 30 cm pravidelným.
kruhovým tvarom. Stred je jemnozemný, slabo vypuklý. Priemer venca je najčastejšie od 1 do
3 m môžu byť združené a vytvárať vencove polia. Dôvod prečo sa namiesto polygónov
vytvárajú vence v rovnakých klimatických podmienkach spočíva vo vlastnostiach zvetraného
materiálu. Zvetraliny majú výraznú prevahu drobných úlomkov. Vence sa dobre vytvárajú ak
je pôda silne prevlhčená.

Pingo
Vzniká na jeseň narastaním ľadového jadra za spoluúčasti permafrostu, Mackay [7] sa
domnieva, že pingos vznikajú na zbytkoch jazier. Nejaký čas jazero zabraňuje tečeniu pôdy,
ale ako vysychá a je čoraz plytčie, permafrost sa z okrajov dostáva podpovrchovým tečením
pod hladinu jazera. Permafrost v strede jazera uzavrie vodu, voda tu zamŕza a pôsobí tlakom
na pôdu, ktorú vytláča do výšky aj 70 m. Šírka môže byť v priemere aj 600 m. Táto mrazová
forma sa vyvíja aj niekoľko desaťročí. Smrť pinga konči jeho úplným zrútením. V hornej

časti môžu mať väčšie pingos jazierka. Menšie pingá v období topenia vystrekujú vodu
v podobe gejzírikov.

Permafrost
Vzniká ak má pôda nižšiu teplotu ako 0 ºC po dobu dlhšiu ako 2 roky. Rozoznávame
povrchovú pôdnu vrstvu, ktorá rozmŕza - účinná vrstva. Pod touto vrstvou sa nachádza druhá
vrstva - nikdy nerozmŕzajúca pôdna vrstva. Zamrznutá vrstva neprepúšťa vodu a táto sa
koncentruje pod povrchom. Relatívne tenká, rozmrznutá vrstva pôdy sa kĺže po zamrznutej
vrstve a spôsobuje soliflukciu. Hĺbka permafrostu závisí od klímy, pôdneho druhu a od
vodného režimu[1].

Záver
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Práca sa zaoberá mrazovými formami na pôdach vysokých pohorí. Sú tu spomenuté
vegetačné mrazové formy, ako aj kryosegregačné štruktúry. Podrobnejšie sú rozpísané aj
formy a ich vznik, ktoré sa u nás nenachádzajú, alebo sú fosílne ako je tomu napríklad pri
kamenných prstencoch. Opísané sú tu aj menej známe mrazové formy.
Základom mrazových foriem je regelácia. Avšak zamŕzanie a rozmŕzanie pôdy
neprináša iba deštrukciu pôdy, ale tam kde sú dobré podmienky môže byť regelácia aj
prínosom ako napríklad pounus, palsa, ktoré vznikajú na rašeline a vytláčajú ju do
kopčekovitych útvarov a dávajú takto vznik rastlinnému ekosystému, ktorý by za iných
okolnosti nevznikol. Tufury zasa dobre izolujú a chránia pôdu svojim rastlinným krytom.
V neposlednom rade treba spomenúť aj estetickú stránku najmä kryosegregačných štruktúr,
ktoré vytvárajú mnoho krát zaujímavé obrazce v pôde.
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Nové trendy udržateľnosti cestovného ruchu a ochrany životného prostredia
v Európskej únii
Ľubica Papajová Majeská
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra krajinnej ekológie,
Mlynská dolina B2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; lubica.papajova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Cestovný ruch je jednou z aktivít so signifikantným potenciálom pre vytváranie rastu
a pracovných miest. Navyše prispieva k rozvoju a socio-ekonomickej integrácii vo vidieckych
oblastiach a periférnych alebo menej rozvinutých regiónoch. V roku 2006 prispel cestovný
ruch vo svojej najužšej definícii (tradičné ponímanie turizmu ako hotely, reštaurácie, cestovné
kancelárie, atď.) približne 5 % HDP v rámci Európskej únie. V širšom ponímaní cestovného
ruchu (doprava, zásobovanie, atď.) je jeho nepriamy prínos spolu približne 10 % a pokrýva
cca. 12 % vytvorených pracovných miest. Je takisto významným faktorom pri zamestnávaní
žien a mladých ľudí najmä vďaka flexibilným pracovným podmienkam a možnostiam
sezónneho zamestnania [1].
Cestovný ruch zohráva dôležitú rolu v rozvoji veľkej väčšiny európskych regiónov.
Infraštruktúra vytvorená pre účely cestovného ruchu prispieva k miestnemu rozvoju a
pracovné miesta sa vytvárajú alebo zachovávajú i v oblastiach, ktoré prechádzajú úpadkom
v priemysle alebo poľnohospodárstve, resp. prechádzajú obnovou mestského prostredia.
Zároveň však cestovný ruch môže byť i nástrojom na zvyšovanie povedomia verejnosti
o ochrane životného prostredia a zachovávaní biodiverzity.
Príspevok si kladie za cieľ predstaviť najnovšie trendy vo vývoji cestovného ruchu
v Európskej únii smerom k jeho udržateľnosti i zmeny, ktoré nastávajú vstupom Lisabonskej
stratégie do platnosti ako i poukázať na možnosti rozvoja cestovného ruchu v územiach
spadajúcich do Európskej siete chránených území NATURA 2000.

Metódy – prierez európskym rozmerom udržateľnosti cestovného ruchu
V posledných mesiacoch bolo odvetvie cestovného ruchu tak ako aj iné odvetvia
hospodárstva postihnuté ekonomickou a finančnou krízou. Ukázalo sa však, že je jedným
z najrezistentnejších odvetví voči kríze [2]. Posledné dve štúdie Eurobarometer realizované
v marci [3] a októbri 2009 [4] ukázali, že obyvatelia Európskej únie sa zúčastňujú na
cestovnom ruchu, i keď prispôsobujú svoje postoje daným okolnostiam. Tento fakt poukazuje
na to, že za posledné desaťročia sa z cestovného ruchu stala dôležitá súčasť života Európanov.
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Vstupom Lisabonskej stratégie do platnosti, ktorou nadobúda EÚ nové kompetencie i
v oblasti cestovného ruchu, sa mení kontext európskeho turizmu. Európska komisia pri tejto
príležitosti vyzvala verejnosť na pripomienkovanie a návrhy k Novému rámcu európskej
politiky cestovného ruchu [2], ktorý bude prediskutovaný na Európskej konferencii
k cestovnému ruchu počas španielskeho predsedníctva. Táto konferencia sa bude konať
v Madride 14. -15. apríla 2010 a má predchádzať neformálnemu stretnutiu ministrov pre
cestovný ruchu naplánovanému na 15. apríla 2010.
Nový rámec európskej politiky cestovného ruchu si kladie za cieľ podporovať
konkurencieschopnosť odvetvia cestovného ruchu, posilniť rozvoj trvalo udržateľného
turizmu v Európe a propagovať Európu v tretích krajinách.
Najkľúčovejším pre ochranu životného prostredia a krajiny je cieľ posilniť rozvoj
trvalo udržateľného turizmu v Európe a vytvoriť tak z Európy lokalitu ekologického turizmu.
Trvalo udržateľný turizmus zohráva rozhodujúcu rolu v ochrane a skvalitňovaní prírodného i
kultúrneho bohatstva a zachovávaní biodiverzity, čo pozitívne ovplyvňuje i zamestnanosť
a rast, ktoré sú hlavnými prioritami Lisabonskej stratégie. Bude nesporne zložité nájsť
rovnováhu medzi rozvojom územia a ochranou životného prostredia na jednej strane a
rozvojom konkurencieschopnej ekonomickej aktivity na strane druhej. Štúdie a prax však
ukazujú, že cestovný ruch je schopný vytvárať synergie a úzke prepojenia so životným
prostredím a spoločnosťou viac ako ktorékoľvek iné odvetvie, keďže priamo ovplyvňuje
prírodné prostredie, kultúrnu jedinečnosť, spoločenské zväzky, ale i blaho miestnej populácie.
Európska komisia prijala v marci 2006 obnovenú politiku cestovného ruchu [1], ktorej
jedným z hlavných cieľov je prispieť k udržateľnému rastu cestovného ruchu v Európe.
Takisto oznámila prípravu Európskej agendy 21 pre turizmus a v októbri 2007 predstavila
Agendu pre udržateľný a konkurencieschopný európsky turizmus [5]. Tieto signály dokazujú,
že rozvoj cestovného ruchu v Európe sa bude uberať udržateľným smerom. Predpokladá sa,
že turisti a návštevníci si uvedomia, že lokalitám, ktoré sa starajú o životné prostredie,
o svojich zamestnancov ako i miestnu spoločnosť bude rovnako záležať na blahu návštevníka,
na čom chce cestovný ruch v Európe stavať.
Udržateľný manažment stredísk cestovného ruchu je rozhodujúcim pre rozvoj turizmu,
predovšetkým prostredníctvom efektívneho plánovania využitia krajiny, ale i rozhodovaním o
vhodných investíciách do infraštruktúry a služieb. Prímorské oblasti si vyžadujú iný prístup
ako mestské oblasti a tie sa zase svojou ponukou i podmienkami líšia od lokalít vhodných pre
vidiecky turizmus. Slovenským bohatstvom sú horské a vysokohorské územia, v ktorých sa
cestovný ruchu veľmi intenzívne rozvíja predovšetkým v rámci stredísk zimného cestovného
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ruchu. Tieto oblasti si vyžadujú perspektívne stratégie rozvoja vidieka, ktoré v sebe integrujú
požiadavky na ochranu tohto výnimočného prírodného prostredia ako i udržateľnú prosperitu
obyvateľstva v týchto regiónoch [5]. Príkladom podobných stratégií môžu byť Protokol
o cestovnom ruchu k Dohovoru o ochrane Álp (Salzburg, 1991) [6], alebo aj Rámcový
dohovor o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát (Kyjev, 2003), kde sa zmluvné strany
zaväzujú k „prijatiu opatrení na podporu trvalo udržateľného rozvoja turistického ruchu ako
aj k uplatňovaniu stratégie územného plánovania zameraného na ochranu a trvalo udržateľný
rozvoj Karpát, ktorý bude prínosom pre miestne obyvateľstvo“ [7]. Signatárom Karpatského

dohovoru je i Slovenská republika a do hraníc geografického vymedzenia územia karpatského
regiónu spadá okolo 70% jej územia [8].

Výsledky a diskusia - Európsky systém chránených území NATURA 2000 a cestovný
ruch
Ochrana prírody patrí medzi hlavné záujmy environmentálnej politiky Európskej únie
od 70-tych rokov 20. storočia. Jednotlivé členské štáty Európskej únie disponujú opatreniami
na rôznych úrovniach zameranými na ochranu prírody. Z hľadiska potreby vytvorenia nástroja
európskeho rozsahu, ktorého cieľom by bola efektívnosť v najvyššej možnej miere pri
ochrane spoločného prírodného dedičstva vytvorila Európska komisia sieť NATURA 2000.
Táto sieť je symbolom ochrany prírodných zdrojov a predstavuje účinný nástroj ochrany a
manažmentu lokalít v záujme dlhodobého prežitie druhov a biotopov. NATURA 2000 navyše
poskytuje jedinečnú možnosť dokázať, že environmentálne témy môžu byť začlenené do
ostatných politík a stratégií [9].
Legislatívnu kostru NATURA 2000 tvoria dve smernice Európskej komisie: Smernica
2009/147/EC [10] (predtým 79/409/CEE), ktorá sa týka ochrany voľne žijúcich vtákov
(Smernica o vtákoch) a Smernica 92/43/CEE [11] o ochrane prírodných biotopov a voľne
žijúcej fauny a flóry (Smernica o biotopoch). Sústava NATURA 2000 rozlišuje dva typy
chránených území:
a) osobitne chránené územia (Special Protection Areas, SPA) - vyhlasované na
základe smernice o vtákoch, v národnej legislatíve označované ako chránené vtáčie územia,
b) osobitné územia ochrany (Special Areas of Conservation, SAC) - vyhlasované na
základe smernice o biotopoch, v národnej legislatíve označované ako územia európskeho
významu.
V súvislosti s rozvojom cestovného ruchu na Slovensku a výstavbou nových zariadení
cestovného ruchu predovšetkým v citlivých horských a vysokohorských územiach je potrebné
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vziať do úvahy aspekty trvalej udržateľnosti týchto činností a požiadavky kladené na ochranu
európskych chránených území, ktorých rozloha na Slovensku zaberá 28,9 % celkového
územia [12].
Smernica o biotopoch poskytuje priestor pre účinné plánovanie projektov trvalo
udržateľného rozvoja na lokalitách NATURA 2000 alebo v ich blízkosti. Týka sa to obzvlášť
projektov trvalo udržateľného turizmu. Kľúčovými pre túto oblasť sú články 2 a 6 danej
smernice, ktoré objasňujú spojenie medzi ochranou prírody a možným využívaním lokalít
siete NATURA 2000 a zároveň uvádzajú, že je možné nájsť rámec pre projekty rozvoja
cestovného ruchu na lokalitách siete NATURA 2000, ktorý môže predstavovať príklad trvalo
udržateľného cestovného ruchu [9].

Článok 2(3): Opatrenia prijaté zhodne s touto Smernicou majú brať do úvahy
ekonomické, sociálne a kultúrne požiadavky a regionálne a miestne charakteristiky.

Tento článok smernice znamená, že človek a jeho činnosti nie sú a nebudú vylúčené v
budúcnosti na lokalitách NATURA 2000. Smernica o biotopoch smeruje k podpore trvalo
udržateľného rozvoja, spolupráca a partnerstvo sa preto požadujú za účelom:
•

vytvoriť a implementovať projekty spĺňajúce stratégiu trvalo udržateľného turizmu,

•

vziať do úvahy miestnu a regionálnu kultúru,

•

podporiť tradičné produkty a miestnu ekonomickú aktivitu,

•

vytvoriť a rozvinúť „eko“ značenie, nové produkty, akceptovateľné typy ubytovania.

Článok 6 Smernice o biotopoch vytvára rámec pre ochranu lokalít. Nabáda k
manažmentu chránených území trvalo udržateľným spôsobom a stanovuje limity pre aktivity,
ktoré môžu mať negatívne vplyvy, zatiaľ čo v niektorých prípadoch povoľuje zásahy. Tvorí
jeden z hlavných spôsobov, ako trvalo dosiahnuť princíp environmentálnej integrácie a ako
dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj z dlhodobejšieho časového hľadiska.

Článok 6 (1): Pre osobitné územia ochrany vytvoria členské štáty nevyhnutné
ochranné opatrenia zahrňujúce v prípade potreby vhodné plány starostlivosti špecificky
vypracované pre dané lokality alebo integrované do iných plánov rozvoja a primerané
štatutárne, administratívne alebo zmluvné opatrenia, ktoré zodpovedajú ekologickým
požiadavkám jednotlivých typov biotopov uvedených v prílohe I a druhov uvedených v prílohe
II, ktoré sa na daných lokalitách vyskytujú.

Projekty alebo plány turizmu sú teda podľa tohto článku možné na lokalitách siete
NATURA 2000 pokiaľ rešpektujú biodiverzitu a ciele Smernice o vtákoch a Smernice o
biotopoch. Akýkoľvek projekt turizmu má brať do úvahy nevyhnutné opatrenia pre ochranu
prírody na danom mieste. Preto je pre projekty turizmu v oblastiach NATURA 2000 dôležité,
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okrem iného, poznať limity lokality, a to aj vtedy, ak je projekt mimo lokality NATURA
2000, mať k dispozícii štúdie o ekologických požiadavkách príslušných druhov a biotopov a o
ich stupni zraniteľnosti, a to na lokalite aj mimo nej a v neposlednom rade identifikovať a
zhodnotiť ohrozenia a otázky trvalo udržateľnej ochrany ovplyvňujúcej druhy a biotopy, ak to
doposiaľ nebolo urobené [9].

Článok 6(2): Členské štáty podniknú primerané kroky, aby sa v osobitne chránených
územiach predišlo postupnému zhoršovaniu stavu biotopov a biotopov druhov, ako aj
zásahom do života druhov, pre ktoré boli územia vyhlásené, pokiaľ by sa takéto zásahy
nemohli považovať za významné z hľadiska cieľov tejto smernice.

Tento článok predstavuje nosnú myšlienku prevencie, ktorá sa aplikuje na všetky
druhy ľudskej činnosti, či spôsobujú narušenie prírodných javov, alebo nie. Prevencia môže
preto ovplyvniť činnosti mimo lokality, ktorých vplyvy by mohli byť citeľné vo vnútri
lokality. Projekt trvalo udržateľného turizmu má tiež do najvyššej možnej miery podporiť
zníženie znečistenia, minimálnu spotrebu energie a primerané využívanie prírodných zdrojov.
Ak zariadenia a infraštruktúry projektu cestovného ruchu zapríčiňujú vytváranie nových

činností, vyšší tlak návštevnosti a podobne, vplyv týchto javov má byť tiež zhodnotený.
Nesprávnym postupom môže totiž dôjsť buď k ohrozeniu alebo narušeniu lokality. Ohrozenie
znižuje rozsah prirodzenej distribúcie druhu alebo vytvára zníženú či neistú pravdepodobnosť
existencie druhu a dostatočne veľkého biotopu pre populácie tohto druhu na jeho dlhodobejšie
udržanie. Narušenie na lokalite sa týka stavu ochrany tých druhov, ktoré viedli k vyhláseniu
danej lokality za lokalitu NATURA 2000. Akýkoľvek jav prispievajúci ku redukcii veľkosti
biotopu druhu vo vnútri lokality môže byť považovaný za závažné narušenie [9].

Záver
Cestovný ruch sa môže stať obeťou vlastného rozvoja a úspechu pokiaľ sa nebude
rozvíjať v rámci hraníc udržateľnosti. Nekontrolovaným a neplánovaným rozvojom turizmu
môže dôjsť k ohrozeniu biodiverzity, funkcií ekosystémov, prírodných zdrojov a kultúrneho
dedičstva. V Slovenskej Republike, ktorá má vynikajúce predpoklady na rozvoj cestovného
ruchu a kde rozloha európskych chránených území zaberá takmer tretinu územia je nevyhnuté
smerovať rozvoj tohto odvetvia hospodárstva k udržateľnosti a sledovať tak líniu prírode
blízkeho turizmu načrtnutú na európskej úrovni. Len tak bude možné dlhodobo zabezpečiť
prosperitu pre krajinu a ochranu prírodného bohatstva pre budúce generácie.
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Rozklad 4-chlórfenolu modifikovanými montmorilonitmi
Stanislava Pavlíková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemický ústav, Mlynská
dolina, 84215 Bratislava, Slovenská republika; pavlikovas@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Chlórfenoly (CPs) predstavujú skupinu enviromentálnych polutantov, pretože sú
toxické a biologicky ťažko rozložiteľné. Vďaka ich široko-spektrálnym antimikrobiálnym
vlastnostiam boli využívané v mnohých priemyselných procesoch ako intermediáty
v syntézach alebo ako základný materiál pri výrobe herbicídov, fungicídov, pesticídov
a farmaceutík.

Všetky

CPs

sú

fytotoxické,

baktericídne

a schopné

bioakumulácie

v organizmoch, ktorých tieto negatívne účinky vzrastajú spolu so vzrastajúcou chlorináciou
a substitúciou chlóru. Limitná prístupná koncetrácia CPs v pitnej vode nesmie prekročiť
hranicu 10µgdm-3 [1].
Technológie deštruujúce polutanty zahŕňajú biologickú, termickú a chemickú
degradáciu. Novšou alternatívnou metódou oproti týmto technológiám sú Advanced

Oxidation Processes AOPs, ktorých výhodou je úplná degradácia CPs [2]. Rozklad
organických zlúčenín AOPs s adsorpčnými procesmi sa ukázali ako najvýhodnejšia
kombinácia. Adsorpčný materiál ako zeolit alebo aktívne uhlie je možné pridať do
fotokatalytických procesov na celkové zlepšenie degradácie študovaného systému a zvýšenie
odstrénenia väčšieho nežiadúceho množstva organického materiálu z odpadových vôd [1].
Veľmi podobné chemické zloženie a vlastnosti ako zeolity majú montmorilonity. Vyskytujú
sa aj v podobnom geologickom prostredí. Malá veľkosť kryštálov, vrstevnatá štruktúra,
vysoká katiónovýmenná kapacita (80-150 meq/100g), schopnosť tvoriť rôzne organické
a anorganické medzivrstvové komplexy sú zodpovedné za ich vlastnosti. Zväčšenie stupňa
separácie vrstiev minerálov s expandovateľnou štruktúrou je obvykle založené na iónovej
výmene [3].
Cieľom tejto práce bolo zistiť, či je možné degradovať 4-chlórfenol (4-CP) pomocou
modifikovaných montmorilonitov prostredníctvom heterogénnej fotokatalýzy.
Fotokatalytické reakcie nastávajú vtedy, keď sa dosiahne nábojová separácia
indukovaná v polovodiči excitáciou s UV-VIS žiarením [4]. Absorpcia žiarenia s dostatočnou
energiou excituje elektrón z valenčného pásu fotokatalyzátora do vodivostného pásu a vytvára
nábojovú dieru vo valenčnom páse, ktorá má kladný náboj. Diera vo valenčnom páse môže
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reagovať s vodou, ktorá je absorbovaná na povrchu za tvorby hydroxylových radikálov. Na
druhej strane, vodivostný elektrón môže redukovať absorbovaný kyslík za tvorby
peroxylových radikálových aniónov, ktoré môžu ďalej vytvárať HO·. Počas fotokatalytického
procesu vznikajú reaktívne formy kyslíka (ROS), ktoré obsahujú radikály napr. superoxidový
radikálový anión a hydroperoxylový radikál [5].

Materiál a metódy
Chemikálie FeCl3.6H2O, 4-chlórfenol a chloroform p.a., bol od firmy Lachema,
2,2,6,6-tetrametylpiperidín (TEMP) bol od firmy Sigma-Aldrich (BRD).
Vzorky montmorilonitu boli izolované zo 4 % vodnej suspenzie bentonitu Stará
Kremnička – Jelšový Potok. Bentonit z tejto lokality obsahuje vápenato-horečnatý
montmorilonit. Kryštalochemický vzorec vápenatej monoiónickej formy je: [Si7,95 Al0,05]
[Al3,03

Fe0,22

Mg0,75]020(OH)4(Ca0,42Mg0,04Na0,01K0,01)

[6].

Modifikáciu

prírodného

montmorilonitu pomocou Fe3+ alebo Cu2+ katiónmi a následnou inkorporáciou pyrolu som
pripravila podľa Šeršeň a spol. [7].
Vznik singletového kyslíka bol monitorovaný nepriamo pomocou EPR. Svetlom
generovaný singletový kyslík oxidoval 2,2,6,6-tetrametylpiperidín (TEMP) na 2,2,6,6tetrametylpiperidín-N-oxid (TEMPO) podľa nižšie uvedenej chemickej reakcie (Schéma 1).
TEMPO je radikál a môže byť zaznamenaný pomocou EPR. Pre tento účel sa použil prístroj
ERS230 (BRD).
Rozklad 4-chlórfenolu sa realizoval v Erlenmayerových bankách, v ktorých bolo
100 mg modifikovaných prírodných hlinitokremičitanu a 10 ml vodného roztoku
4-chlórfenolu (c = 10-3 mol dm-3). Suspenzia bola za neustáleho miešania ožarovaná svetlom
z 250 W halogénovej žiarovky. Aby nedochádzalo k prehrievaniu vzorky, použil sa vodný
filter s hrúbkou 5 cm. UV-VIS spektrá boli zaznamenané spektrofotometrom Thermo
Scientific Genesys 6 (USA). Všetky experimenty boli urobené pri teplote 25°C.

Výsledky a diskusia
Dopácia prírodného montmorilonitu Fe3+ iónmi sa prejavila zmenou farby pôvodne
šedozeleného hlinitokremičitanu na oranžovú farbu, resp. pri dopácii Cu2+ iónmi na modrú
farbu. Inkorporácia pyrolu do Fe/Cu-dopovaného montmorilonitu spôsobila jeho sčernenie.
Toto stmavnutie pôvodne oranžového/modrého montmorilonitu je spôsobené tvorbou
polaronov oligomérov pyrolu v dutinách a na povrchu montmorilonitu . Caspar a spol. zistili,
že v Fe3+ resp Cu2+ dopovanom syntetickom zeolite ZSM-5 po absorpcii tiofénu dochádza
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k tvorbe jeho oligomérov (hlavne tertiofénu a quatertiofénu s absopčným pásom pri 350 nm),
ktoré po interakcii s Fe3+ iónmi podliehajú oxidácii a teda dochádza k tvorbe polaronov
s absorpčným pásom pri 430 nm [8]. Tvorba polaronov oligomérov pyrolu bola potvrdená
EPR spektroskopiou, boli zaznamenané EPR spektrá Fe/Cu-dopovaného prírodného
montmorilonitu s inkorporovaným pyrolom.

Obr.1: EPR spektrum Fe-dopovaného prírodného montmorilonitu s inkorporovaným pyrolom

Ako

príklad

332
uvádzam

334
336
338
340
obr.1.,
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MagnetickáEPR
indukciaspektrum
[mT]

prírodného

montmorilonitu s inkorporovaným pyrolom, v ktorom možno pozorovať úzku čiaru veľmi
nízkej intenzity-signál v oblasti voľných radikálov (g ~ 2,00), ktorý možno priradiť
polaronom oligomérov pyrolu. Tieto polarony majú jeden nespárený elektrón a preto je
možné zachytiť signál v oblasti voľných radikálov. Spektroskopické konštanty polarónov
majú hodnoty g = 2.0012 a šírka čiary ∆Bpp = 0.5 – 1.5 mT. Novo pripravené modifikované
montmorillonity obsahujú 2.3 1016, resp. 6.6 1018 spinov na 1gram [9].
V prípade, že modifikovaný montmorilonit bude schopný generovať singletový kyslík, ten
reaguje s TEMP za vzniku TEMPO [A], ktorý je pomerne stabilný voľný radikál [7], takže sa
dá ľahko registrovať pomocou EPR.

H3C
H3C

CH3
N

CH3

+ 1O2

H3C
H3C

CH3
N

H

O

TEMP

TEMPO

CH3
[A]

Na obr.2 je prezentované EPR spektrum TEMPO, ktoré bolo zaznamenané po 20
minútovom ožarovaní viditeľným svetlom suspenzií modifikovaných montmorillonitov (10
mg/ml) v chloroformovom roztoku TEMP (10-4 mlo dm-3). Skladá sa z troch čiar hyperjemnej
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interakcie nespáreného elektrónu s jadrovým spinom 14N. Faktor g všetkých centrálnych čiar
je 2,0032 a hodnota šírky čiary je ∆Bpp = 1,58mT.
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Obr.2: EPR spektrá TEMPO radikálov generovaných svetlom v chloroformovom roztoku v prítomnosti Femontmorilonit+ pyrol

Degradáciu 4-chlórfenolu účinkom viditeľného svetla za katalytického účinku
pripravených modifikovaných montmorilonitov som sledovala pomocou absorpčnej
spektroskopie. 4-chlórfenol má dva absorpčné pásy v UV oblasti (226 a 280 nm). Túto
degradáciu dokumentuje obr.3 a obr.4.
Na nich je vidieť, že účinkom viditeľného svetla dochádza k degradácii 4-chlórfenolu
v prítomnosti modifikovaného prírodného montmorilonitu, nakoľko môžeme sledovať pokles
absorpčného pása 4-chlórfenolu (226 a 280 nm) účinkom viditeľného svetla vo vodnom
roztoku

4-chlórfenolu

za

prítomnosti

modifikovaných

prírodnýh

aluminosilikátov.

Z uvedených obrázkov je vidieť, že meďou modifikovaný montmorillonit účinnejšie rozkladal
4-CP ako železom upravený montmorilonit.
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Obr.3: Absorpčné spektrá 4-chlórfenolového roztoku (10-4 mol.dm-3) po 67 hodinách ožarovania v prítomnosti
Fe-montmorilonit+pyrol
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Obr.4: Absorpčné spektrá 4-chlórfenolového roztoku (10-4 mol.dm-3) po 81 hodinách ožarovania v prítomnosti
Cu-montmorilonit+pyrol

Záver
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Na základe vyššie uvedených výsledkov sa dá predpokladať, že svetelná degradácia 4-chlórfenolu
pomocou študovaných modifikovaných montmorilonitov je spôsobená tvorbou singletového kyslíka. Singletový
kyslík je veľmi reaktívny, takže môže reagovať buď s molekulovým kyslíkom, za vzniku ROS hydroxylových
alebo superoxidových aniónových radikálov, alebo priamo so 4-chlórfenolom a tak spôsobovať jeho rozklad.
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Úvod a formulácia cieľa
Kadmium nemá esenciálnu funkciu v žiadnom žijúcom organizme, a preto aj nízka
koncentrácia tohto kovu je pre organizmy toxická [1]. Skutočnosť, že rastliny ochotne
prijímajú kadmium a translokujú ho do výhonkov, uľahčuje jeho vstup do potravinového
reťazca [2]. Fargašová [3] uvádza, že pri všeobecnom porovnaní obsahu Cd v pôdach
dosahuje tento kov, ako ukazovateľ miery antropogénneho znečistenia, v pôdach SR
trojnásobné hodnoty (1,24 mg.kg-1) v porovnaní so svetom (0,4 mg.kg-1).
Kadmium inhibuje rast rastlín, spôsobuje chlorózu listov a modifikuje príjem
esenciálnych kovov rastlinou. Kadmium tiež inhibuje biosyntézu chlorofylov a karotenoidov
v rastlinách, pričom sa pozorovalo, že po aplikácii Cd dochádza k dezorganizácii
ultraštruktúry chloroplastov. Kadmium má nepriaznivý účinok na svetelné i tmavé reakcie
fotosyntézy: inhibuje fotosyntetický prenos elektrónu, ako aj aktivitu enzýmov Calvinovho
cyklu, hlavne aktivitu enzýmu Rubisco. Ovplyvnenie permeability plazmatickej membrány
kadmiom má za následok zníženie obsahu vody v rastline [4, 5].
Repka olejka (Brassica napus L.) patrí medzi významné plodiny využívané nielen
v potravinárskom priemysle, ale aj pri výrobe biopalív. Niektoré kultivary repky olejky sa
vyznačujú schopnosťou akumulovať v pletivách rastlinných orgánov relatívne vysoké
koncentrácie toxických kovov [6, 7].
Cieľom tejto práce bolo študovať ovplyvnenie niektorých produkčných parametrov
hydroponicky pestovaných rastlín novej českej odrody repky olejky Oponent kadmiom
a stanoviť akumulované množstvo kadmia v rastlinných orgánoch.

Materiál a metódy
Test fytotoxicity: Semená repky olejky (Brassica napus L.), cv. Oponent sa umiestnili

na Petriho misky s priemerom 14 cm, na dne ktorých bol položený filtračný papier. V každej
Petriho miske bolo na filtračný papier rovnomerne rozložených 60 semien, papier sa navlhčil
destilovanou vodou (kontrola) alebo roztokom Cd(NO3)2.4H2O (LACHEMA, Brno) (10 cm-3).
Použili sa roztoky obsahujúce minimálne 5 rôznych koncentrácií študovanej zlúčeniny. Pre
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každú koncentráciu sa urobili dva paralelné experimenty. Po 72-hodinovej expozícii v tme pri
teplote 23 oC sa zmerala dĺžka koreňov a výhonkov a výsledky boli štatisticky vyhodnotené.
Kultivácia rastlín v prítomnosti Cd: Semená repky olejky (Brassica napus L.), cv.

Oponent sa vysiali do pôdy a po 3 týždňoch sa premiestnili do Knoppovho roztoku s obsahom
0, 6, 12, 24, 60 a 120 µmol.dm-3 Cd(NO3)2.4H2O. Po 7-dennej kultivácii v kontrolovaných
podmienkach (16 h svetlo/8 h tma; žiarenie: 80 µmol.m-2.s-1 PAR; priemerná teplota vzduchu:
25 oC) sa stanovila dĺžka, ako aj čerstvá a suchá hmotnosť koreňov a výhonkov rastlín. Obsah
asimilačných pigmentov (chlorofyl a, chlorofyl b a karotenoidy) v listoch rastlín sa po
extrakcii 80 %-ným acetónom stanovil spektrofotometricky (Genesys 6, Thermo Scientific,
U.S.A) a vyhodnotil podľa Lichtenthalera [8].
Stanovenie obsahu Cd v rastlinných orgánoch: Obsah Cd v sušine koreňov

a výhonkov rastlín repky olejky sa stanovil pomocou atómovej absorpčnej spektrometrie
(Perkin Elmer 110, USA).

Výsledky a diskusia
Na posúdenie vplyvu toxických kovov na rastliny sa často využíva metodika
koreňového elongačného testu (test fytotoxicity), pričom kritériom vplyvu toxickej zlúčeniny
na klíčnu rastlinu je miera elongácie seminálneho koreňa. Na obr. 1 je znázornená závislosť
dĺžky koreňa (1) a výhonku (2) rastlín repky olejky (vyjadrené v percentách kontroly) po 72
hod. klíčenia v tme od aplikovanej koncentrácie Cd. So zvyšujúcou sa koncentráciou Cd
dĺžka oboch rastlinných orgánov klesala lineárne. Z obrázku je zrejmé, že na toxický účinok
Cd citlivejšie reagovali korene rastlín, čo sa odrazilo i v príslušnej hodnote polovičnej
inhibičnej koncentrácie (IC50 = 0,7 mmol.dm-3). Hodnota IC50 stanovená pre výhonky rastlín
bola 2,31 mmol.dm-3. Toxické kovy sú známe ako mitotické inhibítory spôsobujúce v
konečnom dôsledku redukciu rastu koreňa. Yadav a Srivastava [9] u rastlín Hordeum vulgare
a Setaria italica potvrdili inhibičný účinok Cd2+ na mitotický index a aktívny mitotický index,
pričom Cd2+ ióny indukovali rôzne druhy mitotických anomálií. Fytotoxický účinok
vybraných kovov vyhodnotený na základe hodnôt IC50 vzťahujúcich sa k inhibícii rastu
koreňa rastlín repky olejky, cv. Californium klesal v poradí Cu > Hg > Cd > Ni > Zn, pričom
toxický účinok medi bol o rád vyšší ako toxický účinok Ni a Zn [10].
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Obr. 1: Závislosť dĺžky koreňa (1) a výhonku (2) rastlín repky olejky (vyjadrené v percentách
kontroly) po 72 hod. klíčení v tme od aplikovanej koncentrácie Cd; SE– štandardná chyba
priemeru.
U trojtýždňových rastlín repky olejky, ktoré sa pestovali hydroponicky v prítomnosti
Cd po dobu ďalších 7 dní sa v prípade aplikácie nižších koncentrácií Cd (6, resp. 12 µmol.dm3

) toxický účinok Cd na korene a výhonky rastlín repky olejky neprejavil, lokálne symptómy

chlorózy na listoch sa však objavili už pri aplikácii koncentrácie 24 µmol.dm-3 Cd, pričom s

ďalším zvyšovaním koncentrácie kadmia bola chloróza výraznejšia. Rastliny pestované
v prítomnosti 60 a 120 µmol.dm-3 Cd mali znížený počet pravých listov a ich korene boli
mierne sfarbené do hneda. Závislosť dĺžky koreňov a výhonkov, ako aj čerstvej a suchej
hmotnosti koreňov a výhonkov rastlín repky olejky od aplikovanej koncentrácie Cd je
znázornená na obr. 2. So zvyšovaním aplikovanej koncentrácie Cd dochádzalo k postupnej
redukcii sledovaných parametrov v porovnaní s kontrolou. Z obrázku je zrejmé, že korene
rastlín reagovali na toxický účinok Cd citlivejšie ako výhonky, pričom redukcia čerstvej
i suchej hmotnosti koreňa bola vyššia ako redukcia dĺžky koreňa. Redukcia biomasy
v dôsledku toxického účinku Cd môže byť priamym dôsledkom inhibície syntézy chlorofylu
[11] a fotosyntézy [12].
Na obr. 3 je znázornená závislosť koncentrácie asimilačných pigmentov (chlorofyl a,
chlorofyl b, karotenoidy) v listoch repky olejky v závislosti od aplikovanej koncentrácie Cd.
Výrazný pokles koncentrácie asimilačných pigmentov sa pozoroval už v prítomnosti 6 µmol.
dm-3 Cd, s ďalším zvyšovaním koncentrácie kovu v hydroponickom roztoku koncentrácia
asimilačných pigmentov postupne pozvoľne klesala. Najvýraznejší pokles sa pozoroval
v prípade chlorofylu b. Je známe, že Cd ovplyvňuje biosyntézu chlorofylu a inhibuje
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protochlorofylreduktázu a syntézu kyseliny aminolevulovej [13]. Pokles obsahu chlorofylu v
dôsledku stresu indukovaného Cd môže byť teda spôsobený inhibíciou enzýmu, ktorý je
zodpovedný za biosyntézu chlorofylu. Porovnateľný pokles obsahu asimilačných pigmentov
vplyvom Cd pozorovali aj v prípade rastlín Brassica juncea [14]. Výraznejší pokles obsahu
chlorofylu b v porovnaní s chlorofylom a v dôsledku aplikácie Cd potvrdili napr. aj Gil et al.
[15] v prípade rajčiakov a Moreno-Caseles et al. [16] v prípade uhoriek.
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Obr. 2: Závislosť čerstvej (A) a suchej hmotnosti (B), ako aj dĺžky (C) koreňa a výhonku
rastlín repky olejky (vyjadrených v percentách kontroly) kultivovaných 7 dní v prítomnosti
Cd od aplikovanej koncentrácie Cd; SE – štandardná chyba priemeru.
V študovanom koncentračnom intervale 0-120 µmol.dm-3 Cd sa obsah Cd
akumulovaný v koreňoch a listoch zvyšoval lineárne. Akumulácia kovu v koreňoch bola
približne 4 až 6-krát vyššia ako vo výhonkoch. Zatiaľ čo pri aplikácii 6 µmol.dm-3 Cd bol
obsah Cd v koreňoch 294 mg .kg-1 a vo výhonkoch 50,5 mg.kg-1, pri aplikácii 120 µmol.dm-3
Cd sa príslušné obsahy Cd v rastlinných orgánoch zvýšili na 4636, resp. 1012 mg.kg-1.
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U rastlín pestovaných v prítomnosti 6-120 µmol.dm-3 sa bioakumulačné faktory (BAF)
stanovené pre korene rastlín pohybovali v intervale 436 až 343, avšak príslušné BAF
stanovené pre výhonky dosahovali rovnakú hodnotu BAF = 75. Pri aplikácii 6 µmol.dm-3 Cd
bol podiel Cd vo výhonkoch vzhľadom k celkovému množstvu kovu akumulovaného
rastlinou 82,8 %, v prípade aplikácie 120 µmol.dm-3 tento podiel dosahoval 85,7 %. Vysoký
podiel Cd z celkového akumulovaného množstva kovu nachádzajúci sa vo výhonkoch rastlín
je spôsobený predovšetkým významným rozdielom suchých hmotností rastlinných orgánov,
keď v porovnaní s hmotnosťou koreňa bola hmotnosť výhonku viac ako dvadsaťnásobná.
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Obr. 3: Závislosť koncentrácie chlorofylu a, chlorofylu b a karotenoidov v listoch repky
olejky (vyjadrených v percentách kontroly) od aplikovanej koncentrácie Cd; SE – štandardná
chyba priemeru.
Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že rastliny repky olejky, cv.
Oponent sú významným akumulátorom Cd a pre tieto rastliny je charakteristická vysoká
miera translokácie tohto kovu do výhonkov. Podľa Salta et al. [17] bioakumulačné faktory v
prípade rastlín Brassica juncea dosahovali hodnoty až 1100 pre výhonky a 6700 pre korene
pri aplikácii nefytotoxických koncentrácií Cd (0,1 µg.cm-3) v roztoku. Títo autori potvrdili, že
bioakumulácia Cd súvisela s rýchlou akumuláciou fytochelatínov v koreni, kde bola prevažná

časť Cd koordinovaná s S-donorovými ligandmi, pravdepodobne ako Cd-S4 komplex.
Záver
Štúdium vplyvu kadmia na rastliny novej českej odrody repky olejky Oponent
potvrdilo, že aplikácia kovu redukovala dĺžku a tiež čerstvú i suchú hmotnosť rastlinných
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orgánov, pričom inhibičný účinok Cd sa so zvyšujúcou sa koncentráciou kovu v roztoku
zvyšoval. Na toxický účinok Cd citlivejšie reagovali korene rastlín. V dôsledku aplikácie Cd
dochádzalo k výraznému poklesu obsahu asimilačných pigmentov (chlorofyl a, chlorofyl b,
karotenoidy) v listoch rastlín. Odroda repky olejky Oponent je významným akumulátorom
Cd, pričom pre tieto rastliny je charakteristická vysoká miera translokácie tohto kovu do
výhonkov.
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Strojné zariadenia a životné prostredie
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Boženy Němcovej 32, 040 01 Košice, Slovenská Republika; poorpeter@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Strojné zariadenia, podobne ako iné technické zariadenia, sú charakterizované svojou
úžitkovou funkciou a funkciou v životnom prostredí (tzv. primárna a sekundárna funkcia).
Hľadiská jednostranne vyzdvihujúce úžitkovú (primárnu) funkciu boli už u väčšiny strojných
zariadení prekonané. Stále viac sa presadzujú hľadiská hodnotiace funkciu týchto zariadení v
životnom prostredí - funkciu sekundárnu. V predloženom príspevku posúdime vplyv zariadení
na životné prostredie (ŽP).

Funkcie strojných zariadení v životnom prostredí
Podstatnú

časť

záťaže ŽP

spôsobujú

bezprostredne alebo

sprostredkovane

(produkovanými výrobkami) strojné zariadenia. Procesy premeny a prenosu energie a látok,
procesy mechanického spracovania látok v strojných zariadeniach sú vždy sprevádzané
odpadom. Energetické premeny a prenosy sa uskutočňujú s účinnosťou nižšou než 100%,
stratová energia potom zaťažuje ŽP (napr. stratová tepelná energia pri výrobe elektrickej
energie v tepelných elektrárňach). Premenou elektrického príkonu pre pohon strojov (napr.
výrobných strojov v priemyslových halách) vzniká tepelná záťaž vnútorného prostredia.
Premena chemického zloženia látok je sprevádzaná vznikom vedľajších (odpadových) látok

často so závažnejším účinkom v ŽP, než mala východisková látka (napr. vznik oxidu
siričitého pri spaľovaní sírnatého uhlia). Pri mechanickom spracovaní materiálov nie je možné
plne využiť základný materiál, vzniká odpad, ktorý nemôže byť vždy plne recyklovaný.
Nesprávne používanie strojných zariadení, t.j. chyby a nedostatky v plnení ich
úžitkovej (primárnej) funkcie, vedú k znehodnocovaniu a znečisťovaniu ŽP. Porušením
prevádzkovej disciplíny a technickými prevádzkovými poruchami môže dochádzať k
haváriám s následnými mechanickými (deštrukčnými) účinkami a produkciou odpadov do
ŽP.Stroj alebo strojné zariadenie pôsobí interaktívne na človeka a iné zložky prostredia
svojimi faktormi mechanickými, látkovými, funkčnými a estetickými. Vzájomné vzťahy
medzi strojom, ostatnými zložkami ŽP a človekom vyjadruje obr.1 [1].
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Obr. 3: Vzťahy v systéme stroj, zložky ŽP, človek [1]

Bezprostredný vzťah stroja a človeka (ktorý stroj ovláda, riadi) je predmetom
samostatnej ergonomickej analýzy. Interakcia človeka a zložiek ŽP sa v ergonomickom
ponímaní zužuje na konkrétneho jedinca, ktorý je v bezprostrednom kontakte s konkrétnym
strojom. Zložky prostredia sa obmedzujú na priestor, ktorý obklopuje človeka a stroj.
Ergonómia sa zaoberá štúdiom požiadaviek na pracovný proces z hľadiska možnosti človeka s
cieľom optimalizovať psycho-fyzickú záťaž človeka. Ergonomické riešenia sú zamerané na
vytvorenie optimálnych podmienok pre pracovnú činnosť úpravami strojných zariadení a
pracovného prostredia s využitím znalosti fyzických a psychických vlastností človeka.
Ergonómia uplatňuje pre splnenie svojich cieľov poznatky technické a humanitné [2].

Environmentálne nebezpečenstvo v životnom cykle výrobku
Posudzovania environmentálneho nebezpečenstva pokrýva celý životný cyklus
(výroba, užívanie, zneškodňovanie) výrobku, od ťažby surovín určených pre výrobný proces,
cez výrobu a požitie, možné opätovné použitie a recykláciu až po jeho konvenčnú likvidáciu.
Pri výrobe výrobku sú environmentálnym nebezpečenstvom predovšetkým výrobné
technológie. Pri nich najväčšie nebezpečenstvo predstavujú ťažobné a predzhotovujúce
technológie a montáž výrobku. Veľkým potenciálom environmentálneho nebezpečenstva
výrobku môže byť rad vplyvov, ktoré tieto možnosti vzniku poruchy alebo havárie zvyšujú.
Tretiu skupinu environmentálneho nebezpečenstva predstavuje dožitý výrobok a jeho
zneškodňovanie. Popri neefektívnej forme skládkovania výrobkov sa čoraz častejšie
pristupuje k jeho demontáži a recyklácii, kde popri využiteľných komponentov na recykláciu
nám často vzniká nebezpečný odpad, ktorý je potrebný zneškodniť [3].
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Obr. 4: Environmentálne nebezpečenstvo v životnom cykle výrobku [1]

Identifikácia nebezpečenstva
Ak sa posudzuje vybraný systém (stroj, činnosť, pracovný priestor) je potrebné
identifikovať v ňom tie vlastnosti, ktoré môžu zapríčiniť vznik negatívneho javu vo forme
úrazu, ohrozenia zdravia, poruchy stroja. Postupuje sa tak, že posudzovatelia konzultujú s
konštruktérmi a projektantmi, technikmi, údržbármi, vedúcimi pracovníkmi a konkrétnymi
robotníkmi na pracovisku.

Materiál a metódy
Stupeň environmentálneho nebezpečenstva výrobku [5] je potrebné stanoviť v troch
rovinách ako trojrozmerný vektor, pretože každá z jeho fáz predstavuje stupeň
nebezpečenstva s rôznym zodpovedným účastníkom. Graficky možno stupeň nebezpečenstva
zobraziť podľa obr. 3.
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Obr. 5: Stupeň environmentálneho nebezpečenstva výrobku

Zníženie nebezpečenstva je výsledkom preventívnej činnosti, ktorá sa v podniku
vykonáva. Na jednej strane to vyplýva zo stáleho zlepšovania kvality priemyselných
zariadení, ktorých parametre a účinnosť je spojená s technickým pokrokom, na druhej strane
so všetkými činnosťami v riadení podniku, prispievajúcimi k bezpečnosti, s osobitným úsilím
venovaným kvalite postupov a vzdelávaniu. Prevencia je pochopiteľne v prvom rade vecou
prevádzkovateľa, ale berúc do úvahy jej závažnosť, je žiaduce, aby bola predmetom štátnej
kontroly.

Analýza nebezpečenstiev použitím bodovej metódy
Analýza minulých havárií ukazuje, že najzávažnejšie udalosti sú často dôsledkom
nešťastnej zhody okolností, pri ktorých by mohli zvolené vhodné kroky, ak by bolo
nebezpečenstvo správne identifikované. Účelom štúdií nebezpečenstiev (alebo správ o
bezpečnosti) je prispôsobenie vyvíjaných metodológií v špičkových priemyselných podnikoch
existujúcim priemyselným zariadeniam, kde sa hľadá vysoká úroveň bezpečnosti a
spoľahlivosti

(jadrová,

letecká,

kozmonautická,

zbrojná

výroba).

Na

posúdenie

nebezpečenstva používame bodovú metódu. Pri použití tejto metódy sa pre každý
rozhodovací problém definujú faktory nebezpečenstva a týmto faktorom nebezpečenstva sa
pridelia body zo zvolenej bodovej stupnice [4]. Rozlišujeme výskyt, dôsledok a dopad
nebezpečenstva na životné prostredie.
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Tab. 2: Tabuľka výskytu nebezpečenstva

Typ

Hladina

Výskyt

A

Možné veľmi zriedkavo

Zriedkavá

B

Očakávané zriedkavo

Príležitostná

C

Niekoľkokrát očakávané

Sporadická

D

Frekventovane očakávané

Pravdepodobná

E

Kontinuálne očakávané

Typ

Kategória

Dôsledok

Zanedbateľný

1

Riadny chod strojového systému

Okrajový

2

Vypnutie strojového systému

Menej kritický

3

Kritický

4

Ľahká porucha strojového
systému
Poškodenie strojového systému

Katastrofický

5

Strata strojového systému

Nepravdepodobn
á

Tab. 3: Tabuľka dôsledkov nebezpečenstva

Tab. 4: Tabuľka dopadu nebezpečenstva na ŽP

Typ

Kategória

Dôsledok

Zanedbateľný

1

Bez vplyvu na ŽP

Okrajový

2

Znečistenie ŽP

Nežiaduci

3

Poškodenie ŽP

Eminentný

4

Závažné poškodenie ŽP

Katastrofický

5

Katastrofa ŽP

Výsledky a diskusia
Strojné zariadenia sa široko používajú vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, v
priemysle, stavebníctve, poľnohospodárstve, v službách obyvateľstvu, v obytných a
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spoločenských objektoch. Mnohé zariadenia sú svojou koncepciou, technickou úrovňou
zastarané a nevyhovujú hygienickým predpisom, resp. predpisom pre ochranu ŽP. Aj preto je
počas celého životného cyklu výrobku dôležité sledovať, analyzovať a predchádzať
nebezpečenstvám a rizikám vplývajúcim na environmentálny dopad zariadenia.
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Ekologicko-environmentálna štúdia k.ú. Kopčany so zameraním na rozvoj cestovného
ruchu
Zuzana Pšenáková
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Úvod a formulácia cieľa
Historické krajinné štruktúry (HKŠ) sú reliktom antropických činností, ktoré sa
zachovali do súčasnosti, spravidla sú objektovo a územne vymedzené [1]. Výskyt týchto
štruktúr v krajine zvyšuje jej atraktivitu z hľadiska cestovného ruchu a zaraďuje k územiam
so špeciálnym režimom. Tvorba v nich sa nezameriava len na rekonštrukciu pôvodného
vizuálneho stvárnenia HKŠ, ale podľa Turancovej [2] ide aj o identifikáciu spoločenského
prejavu, ktorého základom je pochopenie vzájomnej väzby krajiny a človeka, čiže hľadá
pochopenie historického odkazu a využitie týchto prvkov v súčasnosti s predpokladom trvalej
udržateľnosti v budúcnosti.
Cieľom práce bolo na základe vyššie uvedených skutočností vypracovanie
Ekologicko-environmentálnej štúdie katastra obce Kopčany so zachovanými HKŠ, ktorá bola
súčasťou rozsiahlejšej Regionálnej rozvojovej štúdie. Tá predstavuje strategický dokument,
vychádzajúci zo siedmych čiastkových štúdií, pre rozvoj vodnej turistiky a rekreačného
splavnenia v úseku strednej Moravy. Dielo hodnotí stav na území Pomoravia a následne
podáva možnosti rozvoja, so zhodnotením optimálnej lokalizácie prístavov a prístavísk, na
rozvoj cezhraničnej spolupráce a s dôrazom na udržateľnosť projektu do budúcnosti [3].
Jednotlivé čiastkové štúdie vypracoval interdisciplinárny tím, Ekologicko - environmentálnu
štúdiu vypracovali krajinný architekti, pričom štúdiu k.ú. Kopčany spracovala autorka.
Hlavným cieľom Ekologicko-environmentálnej štúdie bolo na základe výskumu a
následného návrhu zabezpečiť ochranu krajiny, ale taktiež vhodnou tvorbou v krajine
podporiť jej pozitívne prvky (hlavne zachované HKŠ) a zvýšiť tak jej hodnotu. Zároveň však
bolo potrebné prijať i také návrhy, ktoré by umožnili rozvoj cestovného ruchu [4].

Materiál a metódy
Predpokladom rozvoja cestovného ruchu je z environmentálneho hľadiska kvalita
prostredia a určenie limitov, preto je potrebná dôkladná analýza územia a komplexný návrh.
Metodický postup bol vypracovaný tímom krajinných architektov pod vedením Ing.
Anny Dobruckej a vychádza z postupu vypracovania štúdií v praxi Ateliéru Dobrucká.
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Metodický postup pre vypracovanie Ekologicko-environmentálnej štúdie:
ANALYTICKÁ ČASŤ
zz)

štúdium literatúry zameranej na tvorbu v územiach so špeciálnym režimom,
históriu a súčasnosť riešenej lokality a ÚPD obce Kopčany

aaa)

konzultácia s predstaviteľmi obce

bbb)

terénny prieskum – mapovanie súčasnej krajinnej štruktúry, identifikácia HKŠ

ccc)

analýzy - identifikácia pozitívnych a negatívnych faktorov,vzťahov v krajine,
problémových okruhov, určenie prvkov využiteľných pre cestovný ruch,
konzultácia s predstaviteľmi obce, sociologický prieskum občanov obce

ddd)

formou dotazníka
NÁVRHOVÁ ČASŤ
eee)

návrh využitia a manažmentu územia a návrh krajinnoekologických opatrení
vrátane návrhu zelene v otvorenej i sídelnej krajine s ohľadom na podporu
cestovného ruchu v území – hlavne revitalizácia HKŠ

.

vypracovanie grafickej (výkresová časť) a negrafickej (textová časť)

fff)

ekologicko-environmentálnej štúdie
ggg)

predstavenie návrhu predstaviteľom obce, zapracovanie pripomienok

hhh)

základné zhrnutie dôležitých prvkov v riešenom území z hľadiska významu pre
cestovný ruch celého mikroregiónu, a určenie vhodnej lokality pre prístavy.

Výsledky a diskusia
ANALYTICKÁ ČASŤ
Na základe štúdia literatúry, konzultáciami s predstaviteľmi obce a následnou
analýzou možno konštatovať, že kataster obce Kopčany (okres Skalica) je
infraštruktúrou

funkčne i

prepojený s katastrom mesta Holíč. Základy tohto prepojenia vznikli v

priebehu 18. stor.
Dôvodom tohto prepojenia bolo vybudovanie barokového kaštieľa v Holíči ako letné
sídlo cisára Františka Lotrinského a následná baroková úprava okolitej krajiny. To malo
priaznivý

vplyv

na

hospodársky

rozvoj

Kopčian.

Habsburgovci

zreorganizovali

poľnohospodársku a živočíšnu výrobu. Cisár dal postaviť prvý žrebčín v Uhorsku a v r. 1752
bola vybudovaná kačenáreň s rybníkom na odchyt divých kačíc[5].
Vznikli tak 2 územia, ktoré navzájom hospodársky kooperovali:

Holíč – sídlo

mestského typu s kaštieľom a rozsiahlymi barokovými záhradami a obec Kopčany – sídlo
vidieckeho typu s rozvinutou poľnohospodárskou, živočíšnou výrobou (kačenáreň, cisársky
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žrebčín), ktorá bola dôležitou surovinovou základňou pre mesto. Po vzore významných
európskych kráľovských rodov, začal cisársky pár prebudovávať okolie zámku a spojil svoje
veľkolepé pravidelné záhrady s otvorenou resp. vidieckou krajinou. Pomocou dômyselne
navrhnutých priehľadov osovo naviazaných na budovu sa vytvárajú priehľady do krajiny,
ktoré boli umocnené alejami a spájali zámocké záhrady s významnými bodmi už v
kopčianskom katastri. Vznikli tak aleje: zámocké záhrady-kačenáreň (Pagaštan konský
/Aesculus

hippocastanum/),

zámocké

záhrady-žrebčín

(Pagaštan

konský

/Aesculus

hippocastanum/), žrebčín-mesto Holíč, alej pozdĺž Novomlynského potoka.

História riešeného územia však siaha až do Veľkomoravského obdobia. Na základe
archeologických výskumov pod vedením PhDr. Petra Baxa [6] sa zistilo, že zachovaný
kostolík sv. Margity s cintorínom bol v 9. až 10. storočí centrálnou stavbou cirkevného okrsku
na historickej ceste do mikulčického hradiska Valy.
V r. 2006 bola pod vedením doc. Ing. arch. Jany Gregorovej, PhD. vypracovaná
Architektonicko-urbanistická štúdia Archeologického parku Mikulčice-Kopčany. Lokalita je
navrhnutá na nomináciu zápisu na Zoznam svetového dedičstva.
Samotná obec Kopčany sa zaraďuje medzi obce s bohatou históriou so zachovalými
prvkami drobnej sakrálnej architektúry a ľudovou architektúrou. V období feudalizmu sa
sformovala jej pôvodná vretenovitá zástavba, ktorá sa postupným vývojom zmenila na dnešnú
hromadnú cestnú zástavbu [7], typickú pre región Záhoria.
Na základe terénneho prieskumu realizovaného na jeseň 2007, prevažná časť katastra
obce Kopčany (okres Skalica) je poľnohospodársky využívaná. Rozsiahle plochy ornej pôdy
sú popretkávané

systémom vodných tokov a kanálov s brehovými porastami a sieťou

remízok. Okolo zregulovaného toku rieky Morava sú pozostatky lužného lesa hospodársky
využívané, ktoré tvoria súčasť nadregionálneho biokoridoru Morava. Významnú zeleň
prestavuje aj plocha pri rybníkoch Boričky 1 a Boričky 2. Časť katastra je súčasťou
navrhovaného vtáčieho územia Moravy. Intravilánom obce prechádza cestná komunikácia 1.
triedy Kúty – Skalica. Územie pretína aj železnica. V obci sa nachádza areál bývalého JRD,
ktorý v súčasnosti chátra, no v niektorých častiach sa nachádza ľahký priemysel.
Na riešenom území sa nachádzajú tieto typy potenciálnej vegetácie: Lužné lesy
nížinné /Ulmenion/, dubovo - hrabové lesy panónske /Querco robori-Carpinenion betuli/,
nátržníkové dubové lesy /Potentillo albae-Quercion/, vŕbovo – topoľové lužné lesy /Salicion
albae/ [8].

Na území boli identifikované tieto prvky HKŠ:

− pozostatky barokovej krajiny Holíč-Kopčany - fragment centrálnej aleje zámocké
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záhrady-kačenáreň, rybník na odchyt kačíc, budova kačenárne, žrebčín, cestná
komunikácia žrebčín - mesto Holíč

− pozostatky slovanského osídlenia z 9. stor. - zachovaný kostolík sv. Margity, na
základe archeologického výskumu sa našiel cintorín z rovnakého obdobia

− zachovaná historická zástavba obce, typická pre región Záhoria, zachovaná ľudová
architektúra a drobná sakrálna architektúra
Na základe sociologického dotazníka sa zistilo, že miestny obyvatelia síce poznajú
dochované fragmenty HKŠ, ale neuvedomujú si ich hodnotu. Na otázky, či by sami chceli
prispieť k rozvoju cestovného ruchu v ich obci, napr. poskytnutím ubytovania, odpovedajú
zdržanlivo. Ako dôležitý problém uvádzajú nezamestnanosť, ktorú nechcú riešiť podporou
cestovného ruchu, ale rozvojom ľahkého priemyslu v obci.
NÁVRHOVÁ ČASŤ
Návrh krajinno-ekologických opatrení, vypracovaných autorkou, rešpektuje záväznú

časť územného plánu z r. 2004, konkrétne § 10, pripomienky predstaviteľov obce a bol
vypracovaný na základe analytickej časti.
Návrh ekostabilizačných a krajinno-ekologických opatrení v otvorenej krajine :



revitalizácia súčasných a výsadba novonavrhnutých brehových porastov



revitalizácia, resp. zmena druhového zloženia remízok a vetrolamu



doplnenie líniovej vegetácie pozdĺž nespevnených poľných ciest



odstránenie čiernych skládok a zamedzenie tvorby ďalších

Návrh krajinno-ekologických opatrení v intraviláne a revitalizácia zachovaných HKŠ v obci:



zmena sadových úprav centra obce a vybudovanie menšej parkovej plochy pri OÚ



použite línie krov výšky 0,5-1m ako uličnú zeleň po dožití súčasnej vzrastlej zelene –
zvýraznenie zachovanej zástavby obce typický pre región Záhoria



odstránenie nefunkčných a chátrajúcich objektov



rekonštrukcia ľud. architektúry – možné ubytovacie kapacity



sadovnícke dotvorenie prvkov drobnej sakrálnej architektúry

Návrh obnovy HKŠ barokovej krajiny Holíčsko-kopčianskeho areálu:



revitalizácia a vyčistenie rybníka, rekonštrukcia budovy kačenárne



revitalizácia žrebčína s bezprostredným okolím a návrh hipodrómu



návrh vŕbovej aleje pozdĺž toku Tvrdonice-Holíč na základe historickej mapy



výsadba barokovej aleje z pagaštanu konského /Aesculus hipocastanum/ a
dendrologické ošetrenie pôvodných zachovaných jedincov



miesto stretu pagaštanovej aleje a železnice s obchvatom mesta- riešiť v ďalšej štúdii
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aleja vedúca od žrebčína k mestu Holíč z lipy malolistej /Tilia cordata´Rancho´/



pokračovanie aleje za intravilánom pri ceste 1.triedy z lipy malolistej /Tilia cordata/



pokračovanie aleje intravilánom obce, obnova bočnej aleje vedúcej od zámku, obnova
nespevnenej komunikácie Holíčsky zámok - kanál Tvrdonice-Holíč a obnova

zámockých záhrad pri zámku je na základe schválenej ÚPD problematická.

Obr. 1: Ukážka grafickej časti - Návrhová štúdia obnovy Holíčsko-Kopčianskej barokovej
krajiny
Návrh obnovy HKŠ slovanského osídlenia z 9. storočia:



rešpektovanie arch.-urbanist. štúdie archeoparku Mikulčice-Kopčany v plnom rozsahu

Návrh iných krajinno-ekologických prvkov týkajúcich sa rozvoja cestného ruchu v areáli:



lokalizácia prístaviska pri navrhovanom moste pre peších cez rieku Moravu



lokalizácia malého prístavu v mieste napojenia rieky na asfaltovú komunikáciu



systém orientačných tabúľ



navrhnutý systém trás pre peších , vodákov a cyklistov, jazdy na koňoch s ohľadom na
kultúrne, prírodné pamiatky, občiansku vybavenosť a napojenie na iné komunikácie

Záver
Na základe výskumu sa zistilo, že riešená lokalita je z hľadiska využitia pre cestovný
ruch mimoriadne atraktívna a cenná. Po vhodnej rekonštrukcii a interpretácii zachovaných
HKŠ barokovej krajiny podľa návrhu tejto štúdie je predpoklad vzniku miesta, ktoré sa môže
hodnotovo porovnávať aj s takými lokalitami ako je Lednicko-Valtický areál v Českej
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republike, alebo Schlosshof v Rakúsku. Vzniknutý archeopark s HKŠ z 9.stor. a dochovaný
typický ráz obce môžu byť ďalším dôvodom pre návštevu. Vďaka lokalizácii môže prilákať
návštevníkov aj väčších miest (Bratislava) a zahraničných turistov (Česi, Rakúšania). Územie
je vhodné peších turistov, cyklistov a vodákov, rybníky je možné využiť pre krátkodobú
rekreáciu. Škoda len, že miestna samospráva i obyvatelia si túto hodnotu neuvedomujú a pred
zatraktívnením svojho okolia a tým zvýšením príjmov z cestovného ruchu dávajú prednosť v
týchto atraktívnych miestach bytovej výstavbe, prípadne priemyselnému parku.
Regionálna rozvojová štúdia, ktorej súčasťou bola Ekologicko-environmentálna
štúdia, vytvára podklad pre kvalifikovaný rozhodovací proces a východisko pre tvorbu
následných koncepčných či vykonávacích dokumentov. Pri projekte bol uplatnený prístup
založený na koncepčnosti, interdisciplinarite a kontinuite rozhodovania. Takýto prístup k
tvorbe a využitiu krajiny nie je bežný, hoci teoreticky je už dlhodobo preferovaný odborníkmi
zo zahraničia i Slovenska. Dielo sa tak môže stať inšpiratívnym i pre ďalšie regióny [4].
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Introduction and Objective of the paper
Since Sustainable Development (SD) is to meet the needs of present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs [1, 2] evaluating
project simply only by single value (i.e. economic growth, technological improvement). It
could be a trigger for the controversial problems if the needs do not particularly meet the
demand which varies in different sectors. Since the needs and value are differs in different
norms there must be a way to participates to develop the project itself. The objective of the
paper is to achieve assessment of SD project with six core elements are given by the chosen
below: (a) holistic approach, (b) time scale (c) spatial scale, (d) system dynamics, (e)
participation, (f) process aspects [3].
Materials and Methodology
This paper is consisted with two parts to discuss SD project assessment. Firstly, six
elements will be discussed with introduction of theories which are aiming to achieve SD.
Secondly, empirical date will be presented as application part. The empirical date will be
presented as application and practice of the theory. The general aim of research was to assess
and define the human impact on the environment, thus finding a way to achieve sustainable
development. The objectives of was to identify problems associated with the management of
conservation sites in a number of countries to identify their causes and ultimately suggest
possible management strategies that can improve the present situation.
Results and Discussion
1. Six elements and related theories
Since human activity and ecological systems are interconnected and we should treat
nature from both sides SD projects should have (a) holistic approach . Thus, this topic should
be discussed from a holistic point of view not only from natural science but also from social
sciences which includes economics, politics, governance and community development. (b)
Time Scale , (c) Spatial Scale of SD is interconnected with (d) system dynamics as mean of
risk and uncertainties of the environmental change which affect limitless of boundary of
nation and time (i.e. climate change, biodiversity loss). Such transboundary environmental
problems cannot be fully predictable yet, thus institution should have (f) process aspects and
flexibility to answer the current situation to achieve SD when it comes to evaluation. If
improved environmental policy alone is not enough to achieve sustainability, so that a
separate explicit sustainability policy is necessary, one must ask how it can be applied at both
the system and project level [4]. One of the answering tools to the sustainable development
could be an Adaptive Governance in relation to Resilience Concept. Both of concepts require
six core elements which have as inputs to this essay. Adaptation is generally perceived to
include and adjustment in social-ecological systems in response to actual perceived or
expected environmental changes and their impacts. Figure 1 shows the System dynamics and
Drivers of natural and human capital. Folke [5] discuss that the incidents range of
vulnerability, adaptive and resilience with interaction between external drivers, natural and
human capital and persistence which is shown below (modified from [5, 6]).
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Drivers------------------------------ System Dynamic -----------------------------Outcomes
External Drivers
Natural&Human Capital
Persistence

←——————Vulnerability——————→
Actively Navigated transformation
← Adaptive →
←————————Resilience———————→
Fig. 1: System Dynamics and drivers (modified from [5, 6]).

Governance becomes organised through multiple jurisdictions and can no longer be
understood as a central state monopoly [7]. Governance implies the involvement of various
actors that are independent of a central power and operate at different levels of decisionmaking [8, 9]. Additionally, governance is not restricted by temporal or spatial limits and can
thus travel easily across categories and disciplines, allowing it to be used on different spatial
scales [10].
Adaptive governance relies on polycentric institutional arrangements that are nested,
quasiautonomous decision-making units operating at multiple scales [11, 12]. Spanning from
local to higher organizational levels, polycentric institutions provide a balance between
decentralized and centralized control [13]. Also, adaptive governance relies on networks that
connect individuals, organizations, agencies, and institutions at multiple organizational levels
[14]. This form of governance also provides for collaborative, flexible, learning-based
approaches to managing ecosystems, also referred to as “adaptive co-management” [14, 15].
Community development aspect and (e) participation is core key to sustainable development
issues. Water, air, land, biodiversity are the common resources for whole human and for
natural system on the earth. Which should include local residents aspects. Participation has
the potential to promote adaptiveness in environmental governance, with building up critical
social relationships and learning in resource-based communities and locals. The governance
of natural resources is emerging to confront with new challenges. Currently, an increase can
be observed in the different level of connections between different environmental issues and
decisions of local, regional, national and international relevance.
Fig. 2: Dynamics of Sustainability (Modified from [16]).

The figure 2 illustrates the dynamics of sustainability with four necessary and sufficient
dynamic properties which are namely stability, resilience, durability and robustness. The
theoretical framework that the graph is proposing can help to understand the dynamics of
sustainability on Socio-Ecological Systems.
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2. Empirical data and practice part
Interview works have been done from October 2006 to March 2007 with more than 30
multi-level actors such as local residents, tourists and conservation rangers who are related to
management issues in conservation sites in Slovakia (experiencing new paradigm shift by
institutional change, having huge potential for the new market, especially tourism as there are
many of undiscovered places by tourists) Ireland (succeeded in tourism, however still there
are negative effect to nature by human impact), and Japan (highly economic developed
country and succeeded in cultural tourism, although problems in natural tourism
management).
The common problems found in management issues in each country were below. In
Slovakia, poaching such as illegal logging and smuggling of endangered species by Roma
(gypsies) is the pressuring issue near Tatra Mountains especially in winter time. In Ireland,
erosion by the activities of too many hikers and farming were reported by all respondents who
had visited the Wicklow and Connemara National Parks, as well as by the national park
rangers. In Japan, it has been reported that native Matagi people were excluded from the
Shirakami National Park and not allowed to live or hunt there anymore which resulted in
loosing their economic base.
These obstacles are due to the lack of communication, education and information to
the local people and between authorities also to the tourists who will buy the endangered
species without knowing. Also the lack of assessment from the authorities could result in
management problems. To improve and enhance the conservation sites, assessment process
with transboundary and interdisciplinary approach is needed. Tourists provide a significant
potential source of income that might contribute towards the cost of conservation
programmes, and the tourist demand for recreation and holidays is growing with increases in
real incomes and leisure time. This potential for growth is often considered to be more than
just short-term [17, 18]. Tourism is one way to use global biodiversity and cultural diversity
to economic advantage, but it may have impacts on biodiversity and cultural diversity itself
[19], although this damage can arguably be limited if it is managed properly.

Conclusion
To achieve Sustainable Development project, evaluation with the six core elements are
necessary to measure and none of them is exception of evaluation. Values are upon the multilevel actors which rages from local to global scale and at the same time, transboundary and
interdisciplinary approach is needed since the time scale and space are not limited in
development issues.
Management and adaptive governance at each local level depends upon developing
human awareness, not only among the visiting tourists, but also the local residents and the
various authorities. Poor management and governance caused by a lack of information,
education and participation, or actual neglect would create further problems. So the
authorities, especially institutions must continuously assess the human impacts upon their
sites. Following this, they need to inform and educate both tourists and locals in order to
encourage people to protect the natural or cultural heritage resource concerned. Where the
pressure comes from illegal activities they need to actively enforce the legislation. Efforts to
improve the knowledge on the human dimensions of global environmental change and ensure
relevance to society require periodical assessment of the conceptual frameworks used in the
study of complex issues. There should be multidimensional and multi-scale concepts that
could facilitate the understanding of the various complex interactions.
Acknowledgement
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Úvod a formulácia cieľa
Laboratórne štúdium biogeochémie mikroskopických húb a ich interakcií s
potenciálnymi polutantmi ako hliník, resp. ďalšie kovy, je z dôvodu kontaminácie životného
prostredia veľmi aktuálnym problémom [1]. Hoci sa hliník, podľa priemernej koncentrácie
najviac zastúpený kov v litosfére (8 %), nepovažuje za hlavný environmentálny polutant,
v posledných 20 rokoch sa stal v súvislosti s pokračujúcou acidifikáciou životného prostredia
dôležitým objektom záujmu. Mobilné monomérne formy Al, predovšetkým hydratovaný
katión Al3+ a kationické hydroxykomplexy Al ([Al(OH)]2+, [Al(OH)2]+), sú vplyvom nízkeho
pH uvoľňované z geochemickej matrice do pôdnych roztokov a povrchových vôd [2]. Naviac,
hliník je pre svoje nekorozívne vlastnosti bežne používaný ako obalový materiál, napr. pri
výrobe plechoviek na nápoje, kuchynského riadu a rôznych nádob. Fyziologická funkcia
hliníka nie je úplne jasná, hoci je dokázané, že jeho nízke obsahy majú priaznivý vplyv na rast
niektorých rastlín. Vo veľkom množstve však obmedzuje prísun a transport živín, ovplyvňuje
delenie buniek a vlastnosti stien buniek. Chronické pôsobenie zlúčenín Al na človeka býva
spájané s Alzheimerovou chorobou, resp. ďalšími neurodegeneratívnymi postihnutiami [2].
Skúmané biogeochemické procesy biosorpcie a bioakumulácie sú prejavom vzájomne
interagujúceho systému huba-kov. Biosorpcia je schopnosť určitého typu neživej alebo
neaktívnej biomasy viazať a koncentrovať kovy z ich vodných roztokov. Biomasa sa tu správa
ako chemický sorbent, resp. extraktant, pričom samotná sorpcia je fyzikálno-chemickou
interakciou medzi iónmi kovu a bunkovými časťami neživých biologických štruktúr. Naopak,
bioakumulácia kovu je proces, ktorý je riadený metabolicky a vyžaduje prítomnosť živých,
aktívnych buniek [3]. Vo všeobecnosti je bioakumulácia pomalší proces ako biosorpcia.
Dôsledkom oboch procesov je imobilizácia kovu biomasou.
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Biosorpcia ako súčasť biotechnologických aplikácií a remediačných postupov je bežne
využívanou metódou na odstraňovanie toxických kovov z kvapalných priemyselných odpadov
a kontaminovaných vôd [4-6]. Jej účinnosť je výrazne ovplyvnená parametrami ako sú
teplota, koncentrácia iónov daného a iných prvkov, prítomnosť rôznych ligandov v roztoku,
množstvo a fyzikálna/chemická úprava biomasy [7]. Biosorpcia iónov kovov z roztoku sa
výrazne mení aj v závislosti od pH, ktoré priamo ovplyvňuje povrch buniek a zlúčeniny (napr.
chitín, chitozín), resp. ich funkčné (napr. karboxylové, hydroxylové, fosforečnanové, amidové
a amino) skupiny v bunkovej stene biomasy, ktoré sú zodpovedné za viazanie kovov [8].
Špecifickosť a selektivita biosorbentov sa môže v budúcnosti ukázať ako výhoda, keďže
budeme poznať ich afinitu ku konkrétnym prvkom a ich špéciam.
V súčasnosti existuje len málo publikovaných údajov o imobilizácii hliníka
mikroskopickými hubami. Biomasa mikroskopickej huby Penicillium glabrum sa ukázala ako
vhodné médium pre takmer 100 % bioakumuláciu rôznych koncentrácií (65-1000 mg.l-1) Al
počas 3 mesiacov pri pH 5-8 [9, 10]. Biomasy troch bazídiových húb (Agaricus campester,
Amanita muscaria a Trametes gibbosa) boli použité na odstraňovanie 10 mg Al z modelových

roztokov pri pH 5,2 s využitím 10 min biosorpcie s 80-90 % účinnosťou [11].
Ako biosorbenty Al boli použité aj baktérie. Pri pH 7 bola zaznamenaná viac ako 90 %
účinnosť 30 min biosorpcie Al cyanobaktériou Mastigocladus laminosus [12]. Ako efektívny
biosorbent Al bola použitá cyanobaktéria Rhodococcus opacus s výťažnosťou 95 % pri pH 5
a maximálnou sorpčnou kapacitou 41,59 mg.g-1 Al sušiny [13]. 1-týždňová sorpcia Al na
neživú biomasu baktérií Bacillus, Micrococcus a Streptomyces poskytla až 80 % výťažnosť
[14].
Výhodou biosorpcie kovov na riasy, fytoplanktón, lišajníky a machy je ich lepšia
dostupnosť. Riasa Padina pavonica je vhodným druhom z dôvodu veľkej sorpčnej plochy a
vysokej afinity ku kovom. Bola schopná nasorbovať 77 mg.g-1 Al z roztoku pri 50 ºC, pH 4,5
a časovom intervale 1 h [15]. Vysušené biomasy riasy Sargassum sp. a lišajníkov Bryoria sp.,
Letharia sp. na silikagéli sorbovali hliník s takmer 100 % účinnosťou [16]. Biosorpcia

a bioakumulácia Al bola potvrdená aj pre rôzne druhy fytoplanktónu a machov [17, 18].
Cieľom práce bolo štúdium imobilizácie Al z vodných roztokov s využitím biomasy
mikroskopických húb (Aspergillus niger, Aspergillus clavatus, Neosartorya fischeri) in vitro
[19]. Pre tento účel boli skúmané procesy jeho biosorpcie a bioakumulácie kompaktnou aj
peletizovanou formou biomasy s ohľadom na ďalšiu optimalizáciu experimentálnych
podmienok pre zefektívnenie daných postupov. Sledované boli účinnosti oboch procesov,
priebeh pH a vplyv potenciálneho metabolizmu biomasy na biosorpciu Al.
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Materiál a metódy
Chemikálie: Sabouraudovo (SAB) médium (HiMedia, India), zásobný roztok Al(NO3)3
(Merck, Nemecko), konc. HNO3 (ITES, Slovensko)

Prístroje a zariadenia: trepačka Kavalier LT2 (ČR), centrifúga Mechanika Precyzyjna
Warszawa MPW-360 (Poľsko), analytické váhy Sartorius 1702 (Nemecko), autoklávy
JZD Zahnašovice ZA-1 (ČR), atómový absorpčný spektrometer s plameňovou
atomizáciou (F-AAS) Perkin-Elmer 5000 (USA; vlnová dĺžka 309,3 nm; plameň
N2O/acetylén; medza stanovenia 0,5 mg.l-1 Al) a optický emisný spektrometer s indukčne
viazanou plazmou (ICP-OES) Jobin Yvon 70 Plus (Francúzsko; vlnová dĺžka 396,152
nm; medza stanovenia 0,05 mg.l-1 Al)

Biosorpcia Al: Kompaktné biomasy mikroskopických húb Neosartorya fischeri (NF),
Aspergillus clavatus (AC) a Aspergillus niger (AN) sa pripravili v 100 ml
Erlenmayerovej banke inokuláciou 5 ml suspenzie spór (predtým izolovaných
z banského územia v Pezinku a 14 dní kultivovaných v SAB médiu) do 45 ml SAB média.
Po 30-dňovej statickej kultivácii sa získali mycéliá s priemerom 5-6 cm, hrúbkou 0,5 cm
a hmotnosťou približne 5 g čerstvej biomasy. Peletizovaná čerstvá biomasa NF
s hmotnosťou približne 5 g sa pripravila po 3-dňovej dynamickej kultivácii 5 ml
suspenzie spór v 45 ml SAB média za neustáleho miešania na trepačke (jednotlivé pelety
získanej biomasy mali sférický tvar s priemerom 0,5 cm). Získané kompaktné
a peletizované biomasy sa od SAB média oddelili filtráciou, premyli sa deionizovanou
vodou a následne sa centrifugovali, aby sa zabezpečilo úplné odstránenie zvyškového
SAB média. Takto upravené peletizované a kompaktné biomasy sa umiestnili do 50 ml
roztoku Al(NO3)3 v Erlenmayerovej banke s obsahom 2,5 g Al a dané systémy boli
požadovanú dobu počas biosorpcie miešané na trepačke. Na hodnotenie vplyvu
metabolizmu huby NF na Al biosorpciu sa použila jej neživá kompaktná biomasa
sterilizovaná pri 120 ºC. Po biosorpcii sa kompaktné a peletizované biomasy húb
oddelili od roztoku Al tak, ako je uvedené vyššie, aby sa zabezpečilo úplné odstránenie
zvyškového roztoku Al. Následne boli stanovené celkové obsahy Al v biomase
a zvyškovom roztoku Al. Všetky experimenty boli opakované 3-krát aj s použitím
kontrolných vzoriek bez prítomnosti Al.

Bioakumulácia Al: 40 ml SAB média v 100 ml Erlemayerovej banke sa naočkovalo 5
ml suspenziou spór húb NF, AC a AN podobne ako pri procese biosorpcie. Systém sa
naviac obohatil 5 ml roztoku Al(NO3)3 s obsahom 2,5 mg Al. Po 30-dňovej statickej
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kultivácii sa kompaktné biomasy od SAB média obohateného Al oddelili tak, ako je
uvedené vyššie, aby sa zabezpečilo úplné odstránenie zvyškového SAB média
obohateného Al. Následne boli stanovené celkové obsahy Al v biomase a zvyškovom
SAB médiu obohatenom Al. Všetky experimenty boli opakované 5-krát aj s použitím
kontrolných vzoriek bez prítomnosti Al.

Stanovenie celkového obsahu Al: Koncentrácie Al vo zvyškovom roztoku Al,
zvyškovom SAB médiu obohatenom Al a biomase húb sa stanovili s F-AAS a ICP-OES.
Rozklad biomasy prebiehal po jej vysušení pri teplote 40 °C za zvýšeného tlaku
v autoklávoch s 5 ml konc. HNO3 a teplote 160 °C po dobu 5 hodín. Správnosť
výsledkov bola overená analýzou certifikovaných referenčných materiálov (CRM)
vody, lucerny a biomasy kvasiniek. Všetky stanovené koncentrácie Al v CRM boli
v zhode s ich certifikovanými hodnotami. Naviac, technika prídavku štandardu Al bola
aplikovaná pri analýze všetkých reálnych vzoriek s uspokojivými výsledkami.

Výsledky a diskusia
Priebeh biosorpcie Al peletizovanou a kompaktnou formou biomasy huby
Neosartorya fischeri počas 16 h v modelovom roztoku Al(NO3)3 s počiatočným množstvom

2,5 mg Al je znázornený na Obr. 1. Sorpčná rovnováha pre obe sledované formy huby sa
ustálila približne po 1 h, pričom peletizovaná biomasa Neosartorya fischeri má asi
dvojnásobne vyššiu sorpčnú kapacitu ako jej kompaktná forma, čo je pravdepodobne
spôsobené jej väčším špecifickým povrchom. Hodnota pH modelového roztoku vzrástla počas
biosorpcie asi o dve desatiny. Časový interval 1 h sa použil aj pre ďalšie štúdium biosorpcie
ostatných húb.
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Obr. 1: Priebeh 16-h biosorpcie (štandardné odchýlky (SD) priemerných hodnôt koncentrácií imobilizovaného
Al, n=3) Al peletizovanou a kompaktnou biomasou Neosartorya fischeri (NF) v modelovom roztoku Al(NO3)3 s
počiatočným množstvom 2,5 mg Al

Na Obr. 2 sú znázornené výsledky 1 h biosorpcie a 30-dňovej bioakumulácie Al z
rovnakých modelových roztokov Al(NO3)3 kompaktnou biomasou všetkých troch húb. V
prípade biosorpcie sa dosiahla 10-30 % imobilizácia Al v závislosti od druhu huby, pričom
hodnota pH vzrástla najviac v prípade Aspergillus niger. Pri biosorpcii Al hubou Neosartorya
fischeri sa použila aj jej neživá biomasa, pričom sa dosiahla porovnateľná výťažnosť.

Biologický metabolizmus huby Neosartorya fischeri teda zrejme nemá rozhodujúci vplyv na
biosorpciu hliníka. V prípade bioakumulácie sa dosiahla 43-75 % imobilizácia Al všetkými
druhmi húb. Najväčšia zmena pH bola zaznamenaná opäť pri hube Aspergillus niger (hodnota
pH vzrástla z 3,9 na 7,6). Je zrejmé, že hodnota pH rastie vo všetkých prípadoch
bioakumulácie a biosorpcie [19].
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Obr. 2: Výsledky 1 h biosorpcie (n=3; vľavo) a 30-dňovej bioakumulácie (n=5; vpravo) Al kompaktnou
biomasou rôznych húb (NF, Neosartorya fischeri; NF*, neživá biomasa Neosartorya fischeri; AC, Aspergillus
clavatus; AN, Aspergillus niger) v modelovom roztoku Al(NO3)3 s počiatočným množstvom 2,5 mg Al

Záver
Dosiahnuté výsledky poskytujú uspokojivý úvod do širšie skúmanej problematiky
biosorpčných a bioakumulačných procesov hliníka v životnom prostredí. Uvedené postupy s
využitím vhodných biomateriálov (baktérie, huby, riasy, fytoplanktón, machy, lišajníky a iné)
môžu byť užitočné pre viaceré environmentálne aplikácie. Na kontaminovaných územiach,
ovplyvnených napr. acidifikačnými procesmi z banskej činnosti, môžu vo forme
bioremediačných postupov výrazne pomôcť pri revitalizácii daného ekosystému.

Poďakovanie
Práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmlúv č.
APVT-20-010204, LPP-0038-06 a SK-CZ-0044-07 a Vedeckou grantovou agentúrou MŠ SR
a SAV na základe Grantov č. VEGA 1/0159/08 a 1/0272/08.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Volesky B. (2003) Sorption and Biosorption. B.V. Sorbex, Inc., Montreal, Canada, p.
11

[2]

Matúš P., Kubová J. (2002) Chem. Listy 96, p. 174

[3]

Shumate S. E., Strandberg G. W. (1989) Compr. Biotechnol. 4, p. 235

[4]

Ondruschka J., Bley T. (2003) Eng. Life Sci. 3(5), p. 215

1511

[5]

Sheng P. X., Ting Z. P., Chen J. P., Hong L. (2004) J. Colloid Interf. Sci. 275, p.131

[6]

Gavrilescu M. (2004) Eng. Life Sci. 4(3), p. 219

[7]

Kapoor A., Viraraghavan T. (1995) Bioresource Technol. 61, p. 221

[8]

Mathialagan T., Viraraghavan T., Cullimore D. R. (2003) Water Qual. Res. J. Can.
38(3), p. 499

[9]

Franková E., Borišová E., Fabová M. (2002) Odpady 2002, Zborník prednášok, Spišská
Nová Ves, SR, p. 300

[10] Franková E., Barloková D., Ilavský J. (2003) Odpady 2003, Zborník prednášok, Spišská
Nová Ves, SR, p. 210
[11] Tomko J., Bačkor M., Štofko M. (2006) Acta Metall. Slov. 12, p. 447
[12] Radway J. C., Wilde E. W., Whitaker M. J., Weissman J. C. (2001) J. Appl. Phycol.
13(5), p. 451
[13] Cayllahua J. E. B., de Carvalho R. J., Torem M. L. (2009) EPD Congress 2009,
Proceedings, San Francisco, California, USA, p. 973
[14] Hafenburg G., Merten D., Buchel G., Kothe E. (2007) J. Basic Microb. 47(6), p. 474
[15] Sari A., Tuzen M. (2009) J. Hazard. Mater. 171, p. 973
[16] Ramelow G. J., Liu L., Himel C., Fralick D., Zhao Y., Tong C. (1993) Int. J. Environ.
Anal. Chem. 53(3), p. 219
[17] Quiroz-Vazquez P., White K. N., Sigee D. C. (2008) Hydrobiologia 607, p. 131
[18] Thiebaut G., Giamberini L., Ghanbaja J. (2008) Water Air Soil Poll. 192, p. 263
[19] Matúš P., Čerňanský S., Urík M., Medveď J., Bujdoš M., Kramarová Z., Kališ M.,
Hagarová I., Kubová J., Ševc J., Diviš P., Brulík L. (2008) Transactions of the
University of Košice 3, p. 97

1512

Korelácia Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska s nemeckou pôdnou
klasifikáciou na úrovni antropogénnych pôd
Zuzana Tatarková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra pedológie, Mlynská
dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika; tatarkova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Súčasťou pôdneho krytu sú tak ako poľnohospodárske a lesné pôdy, aj pôdy
antropogénne. Ich výskyt však nesúvisí s klímou, geomorfológiou ani geológiou územia.
Nachádzajú sa v oblastiach s intenzívnou priemyselnou, banskou činnosťou, pri dopravných
komunikáciách a v intravilánoch miest a obcí. Vznikajú „ex-situ“, t.z. vyvíjajú sa
z premiestnených alebo transportovaných materiálov.
Antropogénne pôdy sú vekom mladé pôdy, majú jednoduchú stavbu pôdneho profilu,
zväčša A - C, alebo A - C - D. V plnej miere stratili diagnostické znaky pôvodného pôdneho
typu, hĺbka ľudského zásahu presahuje 60 cm. V dôsledku stavebnej činnosti majú zvýšený
obsah CaCO3, zvýšený obsah fosforu poukazuje na intenzitu, trvanie a významnosť ľudských
aktivít. Antropogénne pôdy obsahujú antroskelet ako asfalt, betón, sklo, komunálny odpad,
tehly, plasty, kovy a pod. Často majú zvýšený obsah ťažkých kovov, ich obsahy prekračujú
limity prípustného znečistenia v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní
poľnohospodárskych pôd.
Pre prírodné pôdy je typické vytvorenie rovnováhy s okolitým prostredím,
antropogénne pôdy sú v závislosti od procesu ich vzniku viac alebo menej uzavreté od
okolitého prostredia [1].
Výskum antropogénnych pôd je pomerne zložitý. Nie je to len kvôli ich vysokej
heterogenite, ale aj nutného poznania histórie ich vzniku a premeny a tiež vykonania
značného množstva analýz ako dôkazu ľudského vplyvu na pôdu. Správne zaklasifikovanie
antropogénnych pôd je náročné a ani najdokonalejšia pôdna klasifikácia nedokáže poukázať
na všetky zvláštnosti týchto pôd.
Cieľom predkladaného príspevku je porovnanie antropogénnych pôdnych typov a ich
diagnostických horizontov dvoch národných pôdnych klasifikácií a to slovenskej a nemeckej
klasifikácie.

Materiál a metódy
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Pri tvorbe predkladaného príspevku sa vychádzalo z dvoch národných pôdnych
klasifikácií, z Morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenka (2000) [2]
a z nemeckej pôdnej klasifikácie – Systematik der Böden und bodenbildenden Substrate
Deutschlands (1998) [3] a použila sa metóda generalizácie textu. Analýzou literárnych
zdrojov som spracovala danú tému v teoretickej rovine.

Výsledky a diskusia
Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska (MKSP) je vytvorený na
morfogenetických základoch. Človekom ovplyvnené pôdy sú zatriedené do skupiny
antrozemných pôd, kam patria dva pôdne typy – kultizem a antrozem. Sú to pôdy s výrazným
antropickým (kultivačným alebo degradačným) pôdotvorným procesom, ktoré majú
kultivačný alebo antrozemný horizont bez ďalších diagnostických horizontov alebo len
s náznakmi [2].
Kultizeme sú pôdy s kultivačným melioračným A- horizontom s hrúbkou viac ako 35

cm a so zvyškom pôvodného diagnostického horizontu s hrúbkou viac ako 10 cm. Podľa
pôdneho typu, z ktorého bola kultizem vytvorená, je určený pôdny subtyp, napr. kultizem

čiernicová.
Antrozeme sú pôdy s antrozemným A- horizontom, ktorý vznikol z premenených

antropogénnych materiálov rôzneho pôvodu s hrúbkou viac ako 35 cm. Pôdne subtypy
antrozemí sú odvodené od procesu ich vzniku. V MKSP sú definované nasledovné subtypy –
modálna, iniciálna, rekultivačná, prekrytá.
MKSP opisuje tri povrchové diagnostické horizonty, ktoré vyjadrujú aktivity človeka,
a to kultizemný, antrozemný a kontaminovaný.
Kultizemný horizont: povrchový humusový horizont pretvorený obrábaním, hnojením

alebo inými kultivačnými zásahmi človeka. Má hrúbku viac ako 10 cm, obsah organického
uhlíka viac ako 0,3%, možnú prímes podpovrchových horizontov a/alebo artefaktov, a aspoň
jednu z nasledujúcich vlastností – znaky kultivácie (homogenizácia vrstvy, zreteľný až ostrý
prechod, svetlejšia farba horizontu ako podložný horizont, zhutnenie na jeho spodnej hranici)
alebo prímes agrochemikálií, vápenca, maštaľného hnoja a iných organo-minerálnych
zúrodňovacích komponentov.
Antrozemný horizont: povrchový horizont vytvorený človekom z rôznorodých

premiestnených materiálov a zemín prírodného, prírodno-technogénneho i technogénneho
pôvodu s rôznymi vlastnosťami. Má hrúbku viac ako 10 cm, obsah organického uhlíka viac
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ako 0,3%, možnú prítomnosť artefaktov ako sklo, úlomky tehál, plastovým materiálov,
železa, trosky, uhlie.
Kontaminovaný horizont: povrchový horizont so zmenou (aberáciou) chemických

vlastností pôdnej hmoty zapríčinenej antropicky alebo geogénne. Má hrúbku viac ako 10 cm,
nadlimitný obsah rizikových toxických a imisných látok.
Nemecká pôdna klasifikácia je vytvorená na morfologických základoch. Vyznačuje sa
svojou vysokou prepracovanosťou. Je rozčlenená do štyroch oddelení pôd: Terestické pôdy
(13 pôdnych tried a 28 pôdnych typov), Semiterestrické pôdy (4 pôdne triedy a 17 pôdnych
typov), Semisubhydrické a subhydrické pôdy (2 pôdne triedy a 5 pôdnych typov) a Organické
pôdy – tzv. Moore (2 pôdne triedy a 5 pôdnych typov).

Pôdne horizonty sú členené do troch skupín, 15 hlavných horizontov a viac ako 300
horizontov, ktoré vznikajú rôznou kombináciou prídavných symbolov. Pôdne horizonty sú
označované veľkými písmenami, ku ktorým sa pridávajú tzv. prídavné symboly. Prídavné
symboly postavené pred hlavným symbolom charakterizujú geogénne a antropogénne
procesy, ak sú postavené za hlavným symbolom charakterizujú pedogénne procesy. Prídavné
symboly môžu mať rôzne významy v závislosti od spojenia s hlavným symbolom, napr. m
s mC- masiv (masívny), mG- marin (morský).
Horizonty, ktoré vyjadrenú činnosť človeka, sú nasledovné: E- horizont, R- horizont,
Y- horizont.
E- horizont je minerálny horizont preoraného alebo kompostového materiálu, ktorý vznikol
hlbokou orbou.
R- horizont je minerálny zmiešaný horizont s hrúbkou viac ako 4 dm, vzniká prostredníctvom
melioračných opatrení.
Y- horizont je minerálny horizont, ktorý vzniká pôsobením redukčných plynov (napr. CO2,
CH4, H2S) a má zvýšený obsah týchto plynov v pôdnom vzduchu. Vzniká antropogénnou
difúziou plynu alebo je mikrobiálneho pôvodu.

Človekom ovplyvnené pôdy sú zaradené do oddelenia terestrické pôdy, do tried
Reduktosoly a Terestrické kultosoly.
Reduktosoly vznikajú prostredníctvom redukčne pôsobiacich plynov (metán,
sírovodík, oxid uhličitý) pri nedostatku kyslíka. Tieto plyny pochádzajú z postvulkanických
Mofetten (Mofetten – zdroje obsahujúce oxid uhličitý vo vulkanických oblastiach), z únikov
z plynovodov alebo z ľahko rozložiteľných organickým materiálov vplyvom silne redukčných
podmienok prostredníctvom mikroorganizmov v odpade, čističke odpadových vôd alebo
v usadeninách v prístavoch [3]. Do tejto triedy patrí jeden pôdny typ – Reduktosol.
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Terestrické kultosoly zahŕňajú pôdy, ktoré sú prostredníctvom priamych aktivít

človeka tak silne pretvorené, že pôvodné členenie horizontu je narušené. Nepatria sem pôdy,
ktoré majú vplyvom orby zhutnené podorničie, sú ovplyvnené agrotechnickými zásahmi,
ktoré však nespôsobujú zmeny podpovrchových horizontov [3].
Do uvedenej triedy patria nasledovné pôdne typy: Kolluvisol, Plagenesch, Hortisol,
Rigosol, Tiefumbruchböden (Treposol) – hlboko orané pôdy.
Kolluvisoly sú pôdy vzniknuté z premiestneného humusového materiálu, ktorý je buď
zmytý zo svahov a je akumulovaný na jeho úpätí, v zníženinách alebo malých dolinkách,
alebo bol erodovaný vetrom a na určitom mieste opäť uložený. Prípadne bol humusový
materiál

nahromadený

prostredníctvom

obrábacích

procesov

alebo

antropogénne

premiestnený.
Plagenesch sú pôdy, ktoré vznikajú dlhodobou orbou pastvín alebo lúk.
Hortisoly sú pôdy so zvýšeným obsahom organickej hmoty a vznikajú počas
dlhoročného a intenzívneho hospodárenia v záhradách.
Rigosoly sú pôdy, ktoré vznikli rigoláciou uskutočňovanou v pravidelných
intervaloch, najčastejšie vo vinohradoch, alebo na nivách pri vyľahčovaní pieskom.
Tiefumbruchböden (Treposol) teda hlboko orané pôdy vznikajú cez jednorazovú
hlbokú orbu alebo rigoláciu.
Porovnanie diagnostických povrchových horizontov a pôdnych typov slovenskej
a nemeckej pôdnej klasifikácie:

Povrchové diagnostické horizonty E a R sú zhodné s kultizemným povrchovým
horizontom. Y- horizont nie je možné v plnej miere porovnať s antrozemným horizontom,
pretože MKSP neuvažuje o plynoch, ktoré vznikajú pri rozklade antropogénneho materiálu.
Y- horizont sa vyskytuje na pôdach, ktoré sa vyvíjajú na bývalých skládkach odpadu
a smetiskách. V slovenskej pôdnej klasifikácii je takýto horizont opisovaný ako antrozemný.
Kontaminovaný povrchový diagnostický horizont v nemeckej pôdnej klasifikácii nie je
definovaný.
Triedu pôd Reduktosoly s jedným pôdnym typom Reduktosol je možné porovnať s
antrozemami len do určitej miery. V slovenskej pôdnej klasifikácii sa neuvažuje o úniku
zemného plynu z plynovodov a jeho následnom vplyve na pôdy. Dá sa však predpokladať, že
takto ovplyvnená pôda by bola klasifikovaná ako prírodný pôdny typ a antropogénny vplyv
by bol vyjadrený na úrovni variety alebo formy. Porovnaním charakteristických vlastností
pôdnych typov sa môže Reduktosol prirovnať k antrozemi, forme haldovej.
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Trieda Terestrické kultosoly sa zhoduje s pôdnym typom kultizem. Pôdne typy
začlenené do vyššie uvedenej triedy sú v slovenskej pôdnej klasifikácii vyjadrené len na
úrovni pôdnych foriem. Hortisol – kultizem, forma záhradná, Rigosol – kultizem, forma
riglovaná.
Pôdne typy Kolluvisol, Plagenesch a Treposol nie sú v MKSP definované. Pôdny typ
Kolluvisol je vyjadrený len na úrovni formy erodovaná alebo akumulovaná príslušného
pôdneho typu. Uvažuje sa však o jeho začlenení do slovenskej pôdnej klasifikácie medzi
kultizeme (kultivované pôdy) ako pôdny typ Terozem (Colluvisol) s vysokým obsahom
organo-minerálneho materiálu na povrchu pôdy [4]. Pôdny typ Treposol (hlboko orané pôdy)
nie je v MKSP definovaný, keďže hlboká orba nie je trvalým znakom kultivácie. Pokiaľ sú
však pôdy hlboko preorávané pravidelne, je tento diagnostický znak trvalejší a pôdny typ
Treposol má svoje opodstatnenie.

Tab. 1: Antropogénne pôdne typy v nemeckej pôdnej klasifikácii a ich porovnanie
s klasifikačným systémom pôd Slovenska.
Nemecká pôdna

MKSP (2000)

klasifikácia (1998)

Antrozem, forma

Reduktosol

haldová

Kolluvisol

0

Plagenesch

0
Kultizem, forma

Hortisol

záhradná
Kultizem, forma

Rigosol

rigolovaná

Hlboko orané pôdy

0

Tab. 2: Diagnostické povrchové horizonty nemeckej a slovenskej pôdnej klasifikácie.
Nemecká pôdna

MKSP (2000)

klasifikácia (1998)
E - horizont

Kultizemný horizont

R- horizont

Kultizemný horizont

Y- horizont

Antrozemný horizont (len
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čiastočne)

Záver
Nemecká klasifikácia pôd medzi antropogénne pôdy zaraďuje pôdy so zreteľnou
transformáciou pôdneho profilu ľudskými aktivitami do takej miery, že pôvodná horizontácia
profilu je nerozpoznateľná. V slovenskej klasifikácii takéto pôdy klasifikujeme ako kultizem,
prípadne ako antrozem. Pôdy patriace do triedy Terestrické kultosoly sú porovnateľné
s pôdnym typom kultizem. Pôdny typ Reduktosol je príbuzný s antrozemami len do určitej
miery. Korelácie pôdnych typov a diagnostických horizontov nemeckej pôdnej klasifikácie s
klasifikačným systémom pôd Slovenka sú uvedené v nasledovných tabuľkách.
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Zhodnocení Cementárny Mokrá prostřednictvím pilířů udržitelného rozvoje
Jan Trávníček, Jan Walik, Lenka Musilová, Milan Čarvaš
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Úvod a formulace cílů
Na Geografickém ústavu na Masarykově univerzitě v Brně se autorský kolektiv pod
týmovým vedením A. Hynka dlouhodobě věnuje projektové výuce udržitelnosti a bezpečnosti
území/krajin/regionů Jihomoravského kraje, s přesahy do okolních krajů i států [1]. Cílem
projektové výuky je vytvořit pro studenty aplikační platformu pro testování teoretických
znalostí a dovedností, rozvíjet kritické a kreativní myšlení, překonat zakořeněnou dichotomii
mezi fyzickou a humánní geografií [2] a zmírnit bariéry mezi vyučujícími a studenty [3].
Cílem článku je zhodnocení změny politiky Cementárny Mokrá za posledních 10 let
z pohledu tří pilířů trvale udržitelného rozvoje (TUR). Nástrojem řešení je kombinace
terénního

šetření,

oficiálních

a

neoficiálních

zdrojů,

dotazníkového

šetření

a

semistrukturovaných rozhovorů s představiteli obcí.
Závod Cementárny Mokrá leží v Jihomoravském kraji 15 km východně od Brna,
na jižním okraji Drahanské vrchoviny (Obr.1). Předmětem těžby blízkého lomu jsou
paleozoické vápenece. Díky příznivé konfiguraci terénu netvoří lom a přilehlé provozy
krajinné dominanty. Okolí Cementárny je součástí soustavy NATURA 2000. Předmětem
ochrany jsou zde zejména porosty bazifilních doubrav, které se zde nacházejí na kontaktu
hercynských, karpatských a panonských společenstev. Diskusní je pozitivní vliv dlouhodobé
vápnité depozice z průmyslových provozů na chráněná bazifilní společenstva.
Cementárna Mokrá je úzce spjata s existencí mikroregionu Rokytnice, který tvoří
devět obcí: Hostěnice, Kovalovice, Mokrá-Horákov, Podolí, Pozořice, Sivice, Tvarožná,
Velatice a Viničné Šumice. Obce mikroregionu leží v těsné blízkosti areálu cementárny
(Obr.1) a jsou výrazně ovlivňovány její činností (viz dále).

Materiál a metody
Při řešení udržitelnosti lokalit v rámci projektové výuky autoři kombinují kvalitativní
a kvantitativní metodologii, terénní průzkum a řízené i semistrukturované rozhovory
směřujících k ověřování hlubinných i povrchových dat [4] s využitím interpretativních
přístupů [5]. Metodologický základ představuje přístup ESPECT/TODS [6] vycházející z šesti
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pilířů environmentální udržitelnosti/bezpečnosti: E(conomy) - S(ociety) - P(olitics) E(cology) - C(ulture) - T(echnology). Interakce faktorů není vyvážená či neutrální, prostorově
se projevují dominující faktory, které způsobují heterotopii v pojetí M. Foucaulta. Její esenci
vystihuje vnitřní jádro šestiúhelníku zahrnující časoprostor nadvlády a podřízenosti.
Environmentální podoba výzkumu vychází z rozlišení přírodních a kulturních
krajinných ekosystémů dle ‘Millennium Ecosystem Assessment‘ (MA) [7]. MA interpretuje
ekosystémy jako kapitál – poskytující statky a služby. Současné neúnosné využívání limituje
schopnost ekosystémů tyto služby a statky poskytovat. Změny v krajinných ekosystémech tak
přímo ovlivňují kvalitu života [8].

Obr. 1: Lokalizace areálu cementárny, dobývacích prostor a dotčených obcí z Mikroregionu
Rokytnice
Koncepce udržitelného rozvoje souvisí s rostoucím důrazem na environmentální
tématiku od 60. l. 20 st. [9]. V r. 1972 doporučuje Římský klub zastavit hospodářský rozvoj.
Zpráva Světové komise OSN (pod H. Brundtlandtovou) formuluje usměrnění „udržitelného“
růstu/rozvoje umožňující naplnění potřeb stávající generace bez omezení generací příštích.
Summit Země v Rio de Janeiru (1992) a Světový summit o TUR (Johannesburg, 2002)
pomáhají zformovat tři pilíře udržitelnosti: ekonomický, sociální a ekologický.
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Výsledky a diskuze
Historie těžebních aktivit v lokalitě začala geologickými průzkumy v druhé pol. 50 l.
V r. 1961 byl vyhlášen dobývací prostor Mokrá o rozloze 266 ha. V květnu téhož roku začala
první, druhá (vlečka a lomové hospodářství) a třetí (cementárna) etapa výstavby. Dne
23. března 1965 byl vytvořen národní podnik Cementárna Mokrá (CEMO) pověřený funkcí
přímého investora. Kvůli nedostatku pracovních sil a dopravních a mechanizačních
prostředků došlo r. 1968 ke zpomalení výstavby. Tyto problémy spolu se srpnovými
událostmi přispěly k opožděnému otevření dvou pecí na výpal slínku [10].
Cementárna Mokrá a Ekonomický pilíř TUR

Výstavba závodu a těžba v lomu přinesly řadu pracovních příležitostí, což vyvolalo
potřebu dostatečných ubytovacích kapacit (v 60. až 80. l. 1000 zaměstnanců, dnes kolem
300). To vedlo ke vzniku sídliště Mokrá, resp. k překotnému růstu počtu obyvatel MokréHorákova. Např. v r. 1961 819 obyv., dnes zde žije přes 2000 obyv. [11]. Došlo i ke vzniku
dalších externalit (pošta, mateřská a základní škola, zdravotní středisko, knihovna, nebo
koupaliště).
Závod cementárny se nachází na katastrech Tvarožné a Sivic, lom na katastrech Mokré
a Hostěnic. První dvě jmenované obce jsou příjemci daně z nemovitosti (Sivice 4 mil. Kč,
Tvarožná 400 tisíc Kč). Daň z těžby je příjmovou položkou u Mokré (1 mil. Kč) a Hostěnic
(400 tisíc Kč). Obce Mikroregionu Rokytnice jsou vedením závodu finančně podporovány
příspěvkem, přičemž dvě obce každoročně obdrží větší částku v hodnotě 700 tisíc – 1,5 mil
Kč. Tyto peníze jsou většinou použity k investici do veřejně prospěšných staveb (opravy a
výstavba škol, kulturních a sportovních zařízení).
Cementárna Mokrá a sociální pilíř TUR

Jako nástroj pro hodnocení sociální odpovědnosti bylo provedeno dotazníkové šetření
v Pozořicích zaměřené na kvalitu života v obci a na změnu stavu životního prostředí (ŽP) za
posledních 10 let. Téměř polovina obyvatel hodnotí cementárnu negativně v souvislosti
s prašností, hlukem a špatným stavem lesů. Jako pozitivní hodnotí finanční pomoc a vliv na
zaměstnanost. Za posledních 10 let se dle 60 % obyvatel změnil stav ŽP (nižší prašnost a lepší
kvalita lesů), což je spojováno s použitím nových šetrnějších technologií.
Na tytéž otázky odpovídali i představitelé obcí mikroregionu, zde je situace jiná: 8 z 9
dotázaných hodnotilo cementárnu jako pozitivní či spíše pozitivní. Respondenti hodnotili
pozitivně zejména finanční příspěvky do obecních rozpočtů, negativně byla hodnocena
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hlučnost a prašnost. Na otázku zda se změnil vliv cementárny na ŽP za posledních 10 let,
odpověděli klíčový aktéři obcí ležících v těsné blízkosti lomu a závodu shodně ano a to
zejména prostřednictvím snížení prašnosti v obcích a menší hlučností provozu. K snížení
hluku rovněž přispěly nové způsoby odstřelu v lomu. Představitelé obcí se s občany shodují
na pozitivním vývoji stavu lesů.
Každoročně probíhá setkání zástupců vedení cementárny s představiteli obcí
mikroregionu. Při setkání CEMO komunikuje své výsledky hospodaření za uplynulý rok,
pokroky v technologiích a monitoring stavu ŽP. Zájemcům umožňuje prohlídku areálu [12].
Převážná většina zástupců obcí nemá k činnosem cementárny zásadní připomínky.
Cementárna Mokrá a environmentální pilíř TUR

Celkové investice do modernizace provozů CEMO překročily 7 mld. Kč, z toho asi
2 mld. byly ve prospěch ekologicky šetrnějších technologií [13, 14]. Českomoravský cement
se snaží v koncepci rozvoje zohlednit principy TUR. Mezi priority patří:

•

rekultivace lomů: např. lom Maloměřice

•

ochrana vody: postavení čistírny odpadních vod

•

ochrana ovzduší a půdy: 69 odlučovačů prachu v závodě zadrží 99,9 % tuhých částic,
výstavba slinkové sila, které nahradilo slinkovou skládku, od r. 1990 se podařilo snížit
měrné emise oxidu uhličitého na tunu cementu o 73 kg na současných 723 kg.

•

monitorovací stanice: měření emisí v okolí cementárny a imisní v okolních obcích

•

snižování energetické náročnosti výroby, využívání alternativních paliv: nahrazování
neobnovitelných přírodních zdrojů (vápenec, ropa, zemní plyn, uhlí) odpady
z průmyslové výroby (pneumatiky, plasty), tj. minimalizace odpadů, které by skončily
na skládce a zatěžovaly by ŽP.
Cementárna je všeobecně vnímána jako významný znečišťovatel ŽP a zdroj prašnosti.

Podle dat z Integrovaného registru znečišťování (IRZ, veřejně přístupný informační systémem
úniků a přenosů znečišťujících látek) patří CEMO mezi největší znečišťovatele
v Jihomoravském kraji [15]. Kontinuálně je zde zajišťováno měření emisí rotačních pecí
slínku. U ostatních odlučovacích zařízení je prováděno měření emisí autorizovanou laboratoří.
Všechny předepsané emisní limity (NOx – 1200 mg/m3, SO2 – 400 mg/m3, TL – 50 mg/m3)
jsou však v současnosti s rezervou dodržovány.
V areálu Cementárny a na sídlišti obce Mokrá-Horákov existují již od r. 1996 stanice
imisního monitoringu hodnotící kvalitu ovzduší. Necelých 10 km od stanic je umístěna
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akreditovaná stanice imisního monitoringu ČR Brno – Tuřany. Je tak možné hodnotit trend
vývoje kvality ovzduší v okolí Cementárny vůči širšímu zázemí města Brna. Z hlediska
prašných částic byl zaznamenán vyrovnaný trend na stanici Brno – Tuřany a klesající trend
v okolí Cementárny. V předchozích letech byly koncentrace v Cementárně vyšší než v
Tuřanech, postupně se však hodnoty vyrovnaly a v roce 2007 již byly nižší. Důvodem je
zlepšováním technologií v cementárně i narůstajícím provoz na letišti Brno - Tuřany [16].

Závěr
Politika TUR Cementárny Mokrá se za posledních 10 let výrazně proměnila. Za
klíčový faktor považujeme příchod zahraničního investora Heidelberg cement AG. V oblasti
environmenálního pilíře došlo k zlepšení řady měřitelných indikátorů (e.g. prašnost,
hlučnost). Významná je sofistikovaná likvidace odpadů z průmyslové výroby (kompenzace
k produkovanému znečištění). Přístup cementárny k ochraně ŽP ovlivnila i současná
legislativa (certifikát ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu).
V rovině ekonomické se Cementárna jeví jako významný zdroj finanční podpory pro
Mikroregion Rokytnice. V oblasti sociálního pilíře je patrná iniciativa a ochota Cementárny
k dialogu s představiteli i obyvateli dotčených obcí.
Cementárna představuje moderní provoz zohledňující hodnotu krajinných ekosystémů,
který se snaží snižovat negativní externality spojené s těžbou a zpracováním vápence. Jako
problematické se jeví rozšiřování dobývacích prostor k hranicím CHKO Moravský kras,
s možností ovlivnění (destrukce) v lokalitě předpokládaných jeskynních prostor. Cementárna
za posledních 10 let vybudovala image environmentálně příznivého, ekonomiku
podporujícího a komunikujícího aktéra. Významně investuje do moderních šetrných
technologií a usměrňuje rozvoj dotčených obcí prostřednictvím dotací zacílených na
konkrétní záměry. Oproti všeobecným předpokladům se tak dlouhodobý významný
znečišťovatel ŽP v současnosti stává

klíčovým aktérem v souvislosti s udržitelností

zájmového území.
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Hodnotenie ekotoxikologických účinkov antimónu (Sb3+) na horčicu bielu (Sinapis alba)
Monika Trnková, Marianna Molnárová, Agáta Fargašová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra ekosozológie a
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Úvod a formulácia cieľa
Ťažké kovy sú bežnou zložkou minerálov v horninách a súčasťou zemského povrchu.
Ich výskyt v životnom prostredí má však v oveľa väčšej miere pôvod v antropogénnej

činnosti. Zdrojom antimónu je najmä spaľovanie fosílnych palív, elektronický priemysel
(polovodiče, batérie, tranzistory), výroba farieb a medicínskych prípravkov, použitie
ako prísada do zliatin (najmä s olovom) [1].
Toxicita ťažkých kovov závisí od vlastností a koncentrácie kovu v prostredí, od
vlastností prostredia, ale aj samotného organizmu, do ktorého kov vstupuje. Preto je
problematika toxických kovov z ekologického hľadiska stále aktuálna a venuje sa jej čoraz
väčšia pozornosť.
Prevažná väčšina iónov kovov v rastline poškodzuje korene, alebo vyvoláva chlorózu,
ktorá môže viesť až k odumretiu rastliny. Zníženie produkcie fotosyntetických pigmentov je

často následkom toxického vplyvu iónov kovov [2, 3].
Geochemické vlastnosti antimónu sú veľmi podobné arzénu [4]. Antimón (rovnako
ako As) nie je pre rastliny esenciálnym prvkom, avšak v rozpustných formách je pre rastliny

ľahko prístupný. Po vstupe do rastliny má tendenciu nahrádzať esenciálne metabolity, preto
má jeho nadbytok pre rastlinu toxické účinky [5].
Antimón a jeho zlúčeniny boli označené za polutanty ako Agentúrou na ochranu
životného prostredia USA (U.S.EPA) [6] tak aj Európskou úniou [5] .
Cieľom experimentu bolo zistiť fytotoxicitu Sb v jednom z jeho najčastejšie sa
vyskytujúcom oxidačnom stupni 3+ [5] na semenáčiky dvojklíčnolistovej poľnohospodárskej
plodiny Sinapis alba. Fytotoxicita sa stanovila vyhodnotením inhibície rastu koreňa a
výhonku semenáčikov, ako aj tvorby fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, chlorofylu b a
celkových karotenoidov). Výsledky sa štatisticky vyhodnotili probitovou analýzou
stanovením EC50 hodnôt a ich 95 % intervalov spoľahlivosti (CI).

Materiál a metódy
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Semená horčice bielej (Sinapis alba L., odroda Severka), pochádzajúce z firmy Chepo,
s.r.o (Unhošť – Fialka, Česká republika), sa 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 [7]. Antimón sa
do roztoku aplikoval vo forme K[C4H2O6Sb(OH)2].3H2O (vínan antimonylo-draselný). Túto
organickú zlúčeninu dodala firma Sigma-Aldrich, Nemecko. Pri kontrolnom pokuse bola
týmto roztokom odstáta (24 hod) vodovodná voda. Kontajnery (v každom z nich bolo 15
semien) sa uložili v zvislej polohe do termostatu (Nüve cooled incubator ES 110, Turecko),
kde sa pri teplote 25± 1°C nechali klíčiť v tme po dobu 72 hodín. Následne sa v milimetroch
zmerala dĺžka koreňov a nadzemných častí (výhonkov) jednotlivých semenáčikov, čo
umožnilo probitovou analýzou vypočítať hodnoty EC50 (koncentrácia, ktorá spôsobí inhibíciu
sledovaného ukazovateľa o 50%) [8] pre rast koreňov a výhonkov.
Kontajnery sa umiestnili opäť vo zvislej polohe na 96 hodín na svetelný režim
deň/noc pri laboratórnej teplote. V trecej miske sa zhomogenizovalo 30 mg zelených častí
výhonkov v 3 ml 95 % etanolu a spektrofotometricky (METERTEK SP-850, Taiwan) sa
stanovila hladina fotosyntetických pigmentov. Absorbancia sa merala pri vlnových dĺžkach
(λ) 470 nm (karotenoidy), 649 nm (chlorofyl a) a 665 nm (chlorofyl b) oproti slepej vzorke
(95 % etanol) [9]. Probitovou analýzou sa určili hodnoty EC50 pre jednotlivé fotosyntetické
pigmenty.

Výsledky a diskusia
Napriek tomu, že antimón je pre rastliny neesenciálnym prvkom, v rastlinách je možné
ho nájsť, pretože v rozpustnej forme do nich ľahko preniká. Vo všeobecnosti sa za normálne
hodnoty v dospelých rastlinných pletivách považujú koncentrácie v rozpätí 7-50 mg.kg-1
sušiny. Takéto koncentrácie možno nájsť napríklad v stromoch a

kroch rastúcich

v mineralizovaných oblastiach [10]. V poľnohospodárskych plodinách (pšenica, jačmeň,
mrkva, paradajky) rastúcich v starých banských oblastiach sa koncentrácie antimónu
pohybujú v rozpätí <20 - 1 130 µg. kg-1. Obsah Sb v obilninách klesá v poradí: korene>listy a
výhonky>obilné zrná [5]. Spomínané hodnoty nespôsobujú prejavy fytotoxicity. Ako toxická
sa udáva koncentrácia 150 mg.kg-1 sušiny. Predpokladá sa, že zvýšené hladiny antimónu
možno nájsť v rastlinách, ktoré rastú na pôdach kontaminovaných priemyselnými emisiami
a kalom z odpadových vôd [10].
V tabuľke 1 sú prezentované hodnoty EC50 spolu s ich 95 % intervalmi spoľahlivosti
(CI) pre inhibíciu rastu koreňov a výhonkov Sinapis alba v prítomnosti Sb3+. Pri koncentrácii
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23,4 mg.l-1 dochádza k 50 %-nej inhibícii rastu koreňa S. alba. Rast výhonku semenáčika
S. alba bol v prítomnosti Sb3+ inhibovaný o 50 % pri koncentrácii 77,1 mg.l-1. Trojmocný

antimón inhibuje rast ako koreňa tak aj výhonku horčice bielej, pričom na 50 %-nú inhibíciu
rastu výhonku je potrebná 3,3-násobne vyššia koncentrácia ako v prípade koreňa, to znamená,
že koreň horčice bielej je na prítomnosť Sb3+ citlivejší ako výhonok. Trojmocný antimón
inhibuje rast koreňa ako aj výhonku ryže, avšak vo väčšej miere inhibuje rast koreňa [11]. To
sa potvrdilo aj v našich experimentoch.

Tab. 1: Hodnoty EC50 s ich 95 % intervalmi spoľahlivosti (CI) pre inhibíciu rastu koreňov
a výhonkov Sinapis alba v prítomnosti Sb3+.
EC50

95 % CI

(mg.l-1)

(mg.l-1)

Koreň

23,4

Výhonok

77,1

(20,826,2)
(65,391,0)

V tabuľke 2 sú prezentované hodnoty EC50 spolu s ich 95 % intervalmi spoľahlivosti
(CI) pre inhibíciu tvorby fotosyntetických pigmentov (chlorofylu a, chlorofylu b
a karotenoidov) vo výhonkoch Sinapis alba v prítomnosti Sb3+. Najcitlivejším na prítomnosť
Sb3+ sa ukázal chlorofyl b, pri

ktorom dochádzalo k 50 %-nej inhibícii hladiny už

pri koncentrácii 39,8 mg.l- 1. Aby sa dosiahol rovnaký inhibičný účinok na tvorbu celkových
karotenoidov , bola potrebná 6-násobne vyššia koncentrácia tohto prvku (247,7 mg.l-1).

Tab. 2: Hodnoty EC50 s ich 95 % intervalmi spoľahlivosti (CI) pre inhibíciu tvorby
fotosyntetických pigmentov v semenáčikoch Sinapis alba v prítomnosti Sb3+.
EC50

95 % CI

(mg.l-1)

(mg.l-1)

Chlorofyl a

175,5

Chlorofyl b

39,8

Karotenoid
y

247,7
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(91,1338,3)
(28,4-55,7)
(132,7462,3)

Na obrázku 1 je znázornený vzťah medzi koncentráciou a percentuálne vyjadrenou
mierou inhibície. Tvorba fotosyntetických pigmentov bola v rámci jednej koncentrácie
inhibovaná približne v rovnakej miere, odlišnosti nastávajú pri zvyšujúcej sa koncentrácii.
Koncentrácia 9 mg.l-1 Sb3+ najviac inhibovala tvorbu chlorofylu b, zatiaľ čo vyššie
koncentrácie (18 mg.l-1, 27 mg.l-1, 36 mg.l-1) najviac inhibovali tvorbu karotenoidov.

Obr. 1: Inhibícia tvorby fotosyntetických pigmentov Sinapis alba v prítomnosti Sb3+. V grafe
sú uvedené aritmetické priemery spolu so štandardnými odchýlkami (SD).
Záver
Experimenty s antimónom slúžia na nájdenie jeho hodnoty EC50 v našich
podmienkach, čo bude v budúcnosti dôležité pri hodnotení interakcií antimónu s ďalšími
prvkami so zameraním sa na tie , ktoré by mohli znížiť toxický účinok antimónu, prípadne
iného ťažkého kovu.
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Zmeny druhotnej krajinnej štruktúry UEV Čachtické Karpaty
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a environmentalistiky, Trieda A. Hlinku 1, 94974 Nitra, Slovenská republika,
miroslav.v@post.sk

Úvod
V rámci štúdia zaoberajúceho sa krajinou a jej zložkami sa stále častejšie prihliada tiež
k historickému vývoju krajiny, skúma sa jej podoba v minulosti a vplyvy predchádzajúceho
hospodárenia na súčasne krajinné funkcie. Pohľad do minulosti môže odhaliť naše videnie
súčasného stavu krajiny a poskytnúť určité podklady aj pre predikciu reakcií krajiny na určitý
manažment.
Zmeny využívania krajiny odzrkadľujú odlišné fázy socio-ekonomického rozvoja
a politickej situácie, ako aj environmentálne zmeny [1]. Analýza zmien v krajine je zvlášť
dôležitá z hľadiska posúdenia prírodných ako aj vyššie spomenutých spoločenskoekonomických procesov, ich dynamiky, príčin a stability súčasného stavu záujmového
priestoru, ale predovšetkým možných trendov ďalšieho vývoja [2].
Hlavným cieľom zmien štruktúry krajinného prostredia človeka je druhotná krajinná
štruktúra, sféra o ktorú ma človek najbezprostrednejší záujem. Z časového hľasiaka má rôzny
obsah. V rámci nej môžu byť zachytené rôzne vývojové fázy zmien krajiny, ktoré môžu byť
charakterizované na základe historických prameňov [3].
V predkladanom príspevku porovnaním druhotnej krajinnej štruktúry UEV Čachtické
Karpaty, zaradeného do sústavy Natura 2000, hodnotíme dva časové horizonty s cieľom
zaznamenať významné zmeny krajiny, charakterizované nárastom alebo poklesom podielu
jednotlivých krajinných prvkov a stanoviť hlavné príčiny, ktoré tento vývoj ovplyvnili.
Chceme poukázať na časové a priestorové usporiadanie prvkov druhotnej krajinnej štruktúry
s dôrazom na súčasny stav a zmeny, ktorými krajina sledovaného územia prešla.

Čachtické Karpaty tvoria najsevernejšie výbežky geomorfologického celku Malé
Karpaty. Z hľasdiska administratívneho členenia sa ÚEV Čachtické Karpaty nachádza
v okrese Nové Mesto nad Váhom a zasahuje do katastrálnych územi obcí Čachtice a Višňové.
Sledovanú lokalitu predstavuje jeho severná časť s celkovou rozlohou 338 ha a rozpätím
nadmorskej výšky od 230 m.n.m., v údolí vodného toku Jablonka, do 426 m.n.m. vrch
Bakalár. UEV Čachtické Karpaty sa nachádza v CHKO Malé Karpaty.
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Materiál a metódy
Druhotná štruktúra krajiny (DKŠ) zahŕňa rozmanitý súbor hmotných prvkov krajiny,
ktoré v súčasnej dobe vypĺňajú zemský povrch. Tvoria ju súbory človekom ovplyvnených
prirodzených a človekom čiastočne alebo úplne pozmenených dynamických systémov [4].
Medzi najpoužívanejšie metódy pre detekciu zmien patrí porovnanie nezávisle
vytvorených polygónov jednotlivých prvkov, resp. ich skupín z rozličných horizontov po
klasifikácii, ktorý sa používa ako štandard pre hodnotenie výsledkov [5].
Ako podklady pre hodnotenie zmien krajinnej štruktúry boli zvolené vojenské mapy
z roku 1962 v mierke 1:10000 a letecké farebné snímky (ortofotomapy) z roku 2009 v mierke
1:5000. Dôvodom pre ich použitie je predovšetkých ich datácia, keďže vojenské mapy z roku
1962 zachycujú územie v období vyhlásenia prvej prírodnej rezervácie Čachtických Karpát a
letecké ortofotomapy predstavujú súčasný stav, čiže zachycujú tvorbu sústavy Natura 2000
ako najvýznamnejšej európskej iniciatívy na ochranu biodiverzity.
Pri mapovaní a hodnotení DKŠ sme vychádzali z identifikácie däviatich následovných
spôsobov využitia zeme - lesy listnaté, ihličnaté a zmiešané, NDV – nelesná drevinová
vegetácia, porasty krovín, lúky, pasienky, technické prvky a iné prvky. Práve spôsob
využívania krajiny určuje charakter a plošné zastúpenie jednotlivých krajinných prvkov.
Vyčleňovanie krajinných prvkov realizujeme prostredníctvom terénneho mapovania s
výsledným mapovým výstupom, podľa ktorého vieme zistiť nielen ich zastúpenie a podiel v
území, ale vieme aj posúdiť, ktoré z krajinných prvkov sú jedinečné a ekologicky významné
pre dané územie.
Tvorba samotných máp krajinnej štruktúry sa realizovala v počítačovom prostredí
ArcView 3.2 a zahŕňa následovné operácie: identifikácia, digitalizácia, verifikácia a
kartografické znázornenie. Zmenu jednotlivých krajinných prvkov charakterizujeme aj
pomocou GIS IDRISI Andes využívajúc model LCM (Land Change Modeler). Vyhodnotil sa
plošný nárast alebo úbytok krajinných prvkov štruktúry územia za obdobie rokov 1962 2009. Dva časové horizonty nám zároveň na základe rozdielov vo výskyte a plošnom
zastúpení prvkov pomáhajú vyjadriť dynamiku zmien územia.
Výsledkom metódy prekritia je matica zmien, ktorej snahou je získať priestorový
obraz o jednotlivých typoch zmien a následne ich analyzovať a interpretovať. Zmeny možno
klasifikovať ako zmenu jedného typu prvku na iný, prípadne ich hodnotiť vo vzťahu k
určitým procesom prebiehajúcich v krajine (napr. zalesnenie, zatrávnenie, deštrukcia,
urbanizácia a pod.), prípadne ich klasifikovať ako pozitívne alebo negatívne [5].

Analýza mapových diel
1531

Mapa druhotnej krajinnej štruktúry z roku 1962 (obr. 1) zachytáva stav územia
v období vyhlásenia Štátnej prírodnej rezervácie Čachtický hradný vrch (r. 1964). V rámci
mapovania bolo vyčlenených 48 krajinných prvkov resp. foriem využitia zeme. Podľa
výsledkov získaných štatistickopriestorovou analýzou sme dospeli k zisteniu, že najväčšiu
plochu 51,78 % územia zaberali lesy. Severnú resp. severozápadnú časť územia v tomto
období takmer súvisle pokrývali listnaté lesy na rozlohe 138,103 ha (40,87 %). Väčšie plochy
lesa sa vyskytovali ešte v západnej resp. juhozápadnej časti sledovaného územia. Ide o lesy
ihličnaté zaberajúce rozlohou 20,369 ha s dominantnou, nepôvodnou borovicou čiernou
(Pinus nigra). Zmiešané lesy pokrývali 16,503 ha čo z celkovej rozlohy predstavuje 4,88 %.
Rozlohou druhou najväčšou formou využitia územia (41,27 %) boli v sledovanom období
trvalo trávnaté porasty. Boli identifikované rozsiahle plochy pasienkov zaberajúce plochu
135,559 ha (40,12 % územia). Nachádzali sa najmä na svahoch vrchu Bakalár ako aj svahoch
hradného vrchu orientovaných prevažne na južných až juhovýchodných expozíciách.
Pasienky možno nájsť aj na odlesnených častiach vrchu Kačiš. V okrajových častiach
sledovaného územia, v doline vodného toku Jablonky, sme indentifikovali lúky z rozlohou
3,906 ha (1,16 %). Pasienky su na úpätí hradného vrchu fragmentované NDV, prevažne
líniovou, ktorá v sledovanom území zaberá rozlohou 6,579 ha (1,95 %). Po okrajoch lesov,
v centrálnej časti územia, možno nájsť najmä porasty krovín. V sledovanom období boli
zastúpené 4,24 % podielom z rozlohou 14,318 ha. Štruktúru dopĺňa skupina prvkov
technických diel, ktorá sa nachádza na ploche 1,105 ha (0,33 % územia) a plošne malou
rozlohou 1,472 ha sú zastúpené aj ovocné sady charakterizované ako prvky iné.
Mapa druhotnej krajinnej štruktúry UEV Čachtické Karpaty (obr. 2) vyjadruje reálny,
aktuálny stav využitia územia v roku 2009. V tomto časovom období bolo identifikovaných
a vyčlenených 72 krajinných pŕvkov. Vysokým podielom sa v tomto období vyznačuje les
(86,21 % územia). V roku 2009 podobne ako v roku 1962 je prevládajúcou formou využitia
územia. Listnaté lesy pokrývajú územie 106,653 ha (31,56 %) v severozápadnej časti územia.
Druhým najväčším prvkom je kategória zmiešaných lesov zaberajúca rozlohu 100,757 ha
(29,82 %). Situované sú prevažne v južnej časti sledovaného územia, ale zaberajú aj plochy
západného úpätia vrchu Kačiš ako aj severné svahy hradného vrchu. Južné orientované svahy
vrchu Bakalár, v minulosti využívané ako pasienky, v súčasnosti zaberajú prevažne ihličnaté
lesy z rozlohou 83,907 ha. Dominantnou drevinou je nepôvodná borovica čierna (Pinus
nigra). Z hľadiska veľkosti plochy zaberajú ostatné sledované prvky rozlohu 13,79 %

z celkovej plochy sledovaného územia. Tieto prvky sú sústredené v centrálnej časti územia
prevažne na svahoch hradného vrchu. Trvalé trávnaté porasty reprezentované nevyužívanými
1532

pasienkami s rozlohou 3,502 ha a lúkami s rozlohou 18,862 ha zaberajú v súčasnosti iba 6,62
% územia z pôvodných 41,27 %. Rozloha NDV mierne stúpla, v súčasnosti zaberá 3,22 %
sledovaného územia. Porasty krovín z rozlohou 11,664 ha naopak oproti predchádzajúcemu
sledovanému obdobiu zaznamenali pokles. Mierny nárast skupiny prvkov technických diel je
zapríčinený výstavbou rodinných domov a vodárenských zdrojov. Kategória iné využitie
krajiny zaznamenala pokles. V súčasnosti je tato skupina reprezentovaná rúbaniskom.

Obr. 8: DKŠ UEV Čachticke Karpaty 1962

Obr. 9: DKŠ UEV Čachticke Karpaty 2009

Výsledky hodnotenia zmien krajinnej štruktúry 1962-2009
Zmeny druhotnej krajinne štruktúry ÚEV Čachtické Karpaty sme hodnotili metódou
prekrytia tématických máp v časových horizontoch 1962 - 2009 a porovnaním rozlohy
areálov jednotlivých krajinných prvkov (Tab. 1). Z porovnania plošného zastúpenia prvkov za
sledované obdobie je zrejme, že najväčší úbytok plochy zaznamenali pasienky, úbitok
o 132,057 ha v porovnaní s rokom 1962, kedy plocha dosahovala 135,559 ha, v roku 2009 už
iba 1,04 ha. Medzi prvky, ktoré zaznamenali pokles výmery patria aj listnaté lesy. Ich rozloha
sa zmenšila o 31,450 ha. V roku 1962 bola plocha listnatých lesov 138,103 ha, v roku 2009
106,653 ha. Menší pokles plošného podielu prvkov bol zaznamenaný aj u krovinových
porastov 2,654 ha a v kategórií iné 1,304 ha.
Medzi prvky, ktoré zaznamenali plošný nárast v štruktúre sledovaného územia patria
najmä lesy zmiešané 84,254 ha a o niečo menej lesy ihličnaté s nárastom 63,538 ha (Obr. 4).
Vznikly na mieste výskytu pasienkov, ktorých plošný podiel sa za obdobie rokov 1962-2009
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podstatne znížil. Nárast na úkor najmä pasienkov zaznamenali aj lúky 14,956 ha. Pasenie
oviec v minulosti nahradilo v súčasnosti kosenie trvalo trávnatých porastov. Plošne nepatrný
nárast zaznamenali technické prvky a o niečo viacej NDV.
Tab. 1 Porovnanie plošného zastúpenia pvkov 1962-2009

KRAJINNÉ
PRVKY
Lesy listnaté
Lesy ihlicnaté
Lesy zmiesané
NDV
Porasty krovín
Lúky
Pasienky
Iné
Technické prvky
Σ

1962
Rozloha (ha)
138.103
20.369
16.503
6.579
14.318
3.906
135.559
1.472
1.105
337.915

%
40.87 %
6.03 %
4.88 %
1.95 %
4.24 %
1.16 %
40.12 %
0.44 %
0.33 %
100.00
%

Obr. 10 Zmeny DKŠ v rokoch 1962-2009

2009
Rozloha (ha)
106.653
83.907
100.757
10.870
11.664
18.862
3.502
0.168
1.531
337.915

%
31.56 %
24.83 %
29.82 %
3.22 %
3.45 %
5.58 %
1.04 %
0.05 %
0.45 %
100.00
%

Rozdiel
ha
-31.450
63.538
84.254
4.291
-2.654
14.956
-132.057
-1.304
0.426
-

Obr. 11 Vývoj plošného zastúpenia prvkov

Na základe vzájomného porovnania máp DKŠ bolo možné identifikovať hlavné typy
zmien využitia krajiny, resp. tlakov na biodiverzitu. Porovnanie rokov ukázalo zmenu 47,96
% územia (Obr. 3). Extenzifikácia, resp. zanechanie poľnohospodárskeho využitia pasienkov
umožnilo nástupu sukcesných procesov a postupujúce zarastanie trávnatych porastov.
Zalesnenie spôsobilo ešte dramatickéjšie zmenšenie rozlohy trvalých trávnych porastov, ktoré
v predchádzajúcich obdobiach pokrývali pomerne rozsiahle plochy. Na zvyšných 52,04 %
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rozlohy územia sa spôsob využitia zeme nezmenil. Ako najstabilnejšie časti z hľadiska zmeny
využitia krajiny sa javia listnaté lesy v severovýchodnej časti sledovaného územia. Plnia
niekoľko základných funkcií a svojou prítomnosťou zvyšujú ekologickú kvalitu priestorovej
krajinnej štruktúry a ekologickú stabilitu územia. Menšími plochami sú reprezentované
predovšetkým zmiešané lesy a NDV.

Záver
Zhodnotenie územia z hľadiska druhotnej krajinnej štruktúry nám poskytuje celkovú
predstavu o spôsobe využívania krajiny v určitých časových horizontoch. Niektoré prvky v
záujmovom území boli v priebehu historického vývoja vystriedané inými. Pre obdobie je
charakteristická najmä zmena trávnatých porastov, predovšetkým pasienkov, ktorých dopad
na biodiverzitu možno považovať za významný.
Význam analýzy vývoja a hodnotenia zmien jednotlivých segmentov krajiny je v ich
vysokej interpretačnej hodnote najmä z pohľadu riadenia územnej ochrany prírody a
krajinného plánovania. Zvlášť sú tieto poznatky cenné v územiach NATURA 2000 akým sú
aj Čachtické Karpaty na severnom výbežku Malých Karpát. V našom prípade sú výsledky
využiteľné napríklad pri hodnotení fragmentácie ekologicky významných habitátov.
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Ukážka spracovania geograficky významnej lokality v okrese Poprad vo forme pasportu
a jej didaktické využitie
Lucia Burdová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra humánnej geografie
a demogeografie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovenská republika,
burdova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Na Slovensku sa nachádza veľa príťažlivých, geograficky cenných miest, ktoré je
možné využiť vo vyučovacom procese formou vychádzok a exkurzií.
Vychádzky a exkurzie majú pri výučbe prírodovedných predmetov nenahraditeľné
miesto. Prostredníctvom nich si žiaci môžu overiť svoje v škole nadobudnuté vedomosti,
rovnako niektoré javy, procesy a vzťahy si žiaci lepšie uvedomia, až keď ich majú priamo
pred očami. Učiteľ môže pomocou vychádzok vzbudiť u detí vzťah k prírode a jej ochrane,
aby to mohli raz odovzdať ďalšej generácii. A navyše umožňujú budovať vzťah medzi
učiteľom a žiakom v inej rovine.
Cieľom príspevku je spracovať lokalitu Náučný chodník Kvetnica v okrese Poprad vo
forme pasportu, vytvoriť k nej pracovný list vhodný pre žiakov 8. ročníka základnej školy
a tak poskytnúť učiteľovi tip na vychádzku v okrese Poprad mimo územia národného parku.

Materiál a metódy
Pri práci boli použité nasledujúce metódy:
- rekognoskácia terénu a realizácia fotodokumentácie danej lokality
- štúdium dostupnej literatúry - zdroje tvorili vysokoškolské skriptá, rôzna odborná
literatúra, učebnice prírodopisu a zemepisu pre 8. ročník ZŠ a webové stránky
- spracovanie lokality vo forme pasportu
- tvorba pracovného listu, vhodného pre žiakov 8. ročníka ZŠ, prípadne kvartu 8ročného gymnázia s jeho využitím na hodinách biológie a geografie

Výsledky a diskusia
Náučný chodník Kvetnica
Základné údaje o lokalite
Okres: Poprad
Geomorfologická jednotka: Kozie chrbty
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Geologická jednotka: jadrové pohorie
Prístup: Kvetnica je mestská časť Popradu. Leží južne od Popradu smerom na Hranovnicu
asi 6 km od popradskej železničnej stanice.

Charakteristika lokality
Náučný chodník Kvetnica bol vybudovaný v roku 2004 pod záštitou Mestských lesov Poprad.
Chodník mal pôvodne 6 informačných panelov a jeden úvodný panel pri jazierku. Vedie po
zelenej turistickej značke a má dve časti. Kratšia vedie na Zámčisko, má 2,5 km a trvá 45
minút, dlhšia vedie na Vysovú, má 4 km a trvá
1,5 hodiny. Na kopci Zámčisko by sme mohli
nájsť len veľmi nepatrné pozostatky popradského
hradu z 15. stor. Dva informačné panely,
Kvetnica – Zámčisko a Stredoveký hrad –
Opevnenie na Zámčisku, predstavovali základné
fakty o histórii a nálezoch na Zámčisku. Sú však
zdevastované vandalmi. Trasa na Vysovú prechádza všetkými lesnými typmi Slovenska – cez
dubové, bukové, jedľové až po smrekové lesy.

Obr. 1: Pohľad na chodník v dubovom lese

Je to jedinečná ukážka na Slovensku. Názvy informačných panelov sú Ochrana prírody a krajiny, Bukové lesy, Dubové lesy, Smrekové lesy. Pri jednotlivých typoch lesov je venovaná
pozornosť ich výskytu na Slovensku i v mestských
lesoch, charakteristike danej dreviny, jej využitiu
a tiež aj rastlinám a živočíchom vyskytujúcim sa
v danom type lesa. Panel o ochrane prírody a krajiny
v

skratke

informuje

o ochrane

na

Slovensku

a zameriava sa na konkrétne chránené územia v okolí
náučného chodníka. Chodník prechádza cez PR
Hranovnická dubina, ktorá chráni najsevernejšie
a najvyššie položený výskyt duba zimného na
Slovensku, ale aj vzácne rastlinné druhy. Siaha až do
výšky 920 m n. m. na vrchole Zámčisko.
Obr. 2: Informačný panel náučného
chodníka
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Kvetnica je známa z konca 19. stor. klimatickými kúpeľmi. Neskôr pribudli viaceré
súkromné

“zámočky”,

ale

aj

turistické

ubytovne. V súčasnosti sa tu liečia pacienti
s chorobami respiračného systému. V jej areáli
je lesopark slúžiaci hlavne obyvateľom Popradu
a kúpeľným hosťom na rekreáciu a oddych.
Jeho súčasťou je jazierko a viaceré lesné
chodníky, nachádza sa tu aj kostolík sv. Heleny.
Neďaleko jazierka sa nachádza aj informačná
tabuľa o Kvetnickom lesoparku [6], [7].

Obr. 3: Liečebné sanatórium v Kvetnici
(Špecializovaná nemocnica)

Iné zaujímavosti:
V okolí Vysovej je muflónia obora.
V Kvetnici sa nachádza aj veľký činný lom,
v ktorom sa ťažia melafýry. Využívajú sa najmä
pri stavbe ciest. Názov melafýr pochádza
z gréckeho melas = čierny, ale ich farba sa mení
od tmavozelenej cez čiernu až po červenkastú.
Sú to staré bazalty. Mnohé obsahujú mandle,
ktoré

predstavujú

uniknutých

vyplnené

plynoch

dutiny

z lávy.

Sú

po

v nich

vykryštalizované rôzne minerály ako achát,
Obr. 4: Melafýrový lom neďaleko Kvetnice

kremeň, kalcit, chalcedón a iné [2], [5].

Didaktické využitie:
Zemepis 8. ročník ZŠ

Prírodopis 8. ročník ZŠ

Príroda

Základné stavebné jednotky zemskej kôry

−

Geologická stavba a nerastné suroviny

−

(nie NCH, ale kameňolom)
−

Rastlinstvo

Lesné
(Poľnohospodárstvo,

a horninového

Geologická stavba a vývoj prírody SR

hospodárstvo
lesné

−

Geologické stavebné jednotky SR

−

Vývoj prírody Slovenska v mladších

a vodné

hospodárstvo)
−

minerálneho

bohatstva Zeme

Hospodárstvo
−

Význam

geologických obdobiach
Význam a ochrana neživej prírody

Cestovný ruch (nie NCH, ale kúpele)

−
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Skúmanie a využívanie neživej prírody

−

Ochrana neživej prírody

Pracovný list
1. Informačný panel č. 4 sa venuje ochrane prírody a krajiny na Slovensku.
a) Uveď, do koľkých stupňov je rozdelená.
...........................................................................................................................................
b) Do ktorého stupňa patria národné parky?
...........................................................................................................................................
2. Vymenuj národné parky Slovenska a daj do rámčeka tie, ktoré máš možnosť vidieť z trasy
náučného chodníka. (Ako pômôcka ti môže poslúžiť informačný panel č. 4.)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
3. Do schémy výškovej stupňovitosti dopíš názvy jednotlivých vegetačných stupňov.

4.

Napíš,

ktorú

kategóriu

chráneného

územia

predstavuje

Hranovnická

dubina.

(Zakrúžkuj správnu odpoveď!)
a) prírodná rezervácia
b) národná prírodná pamiatka
c) prírodná pamiatka
d) národná prírodná rezervácia
5. Vymenuj aspoň tri vzácne rastlinné druhy, ktoré rastú v Hranovnickej dubine. (Pozri
informačný panel č. 4!)
................................................................................................................................................
6. Uveď dôvod zriadenia ochrany na tomto území. (Pozri informačný panel č. 4!)
................................................................................................................................................
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7. Doplň tabuľku! (Chýbajúce informácie sa dozvieš na informačných paneloch
o jednotlivých typoch lesov.) List nakresli!

kôra stromu

list

plod

zaujímavosť

buk

dub

smrek

borovica
8. Uveď rozdiel medzi stromami výmladkového pôvodu a stromami zo semien.
(Pomôž si informačným panelom č. 6!)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
9. Neďaleko Kvetnice (smerom na Hranovnicu) sa nachádza funkčný kameňolom.
a) Napíš, ktorá hornina sa v ňom ťaží.
...........................................................................................................................................
b) Uveď, na aké účely sa používa.
...........................................................................................................................................
c) Opíš vznik tejto horniny.
...........................................................................................................................................
d) Porozmýšľaj, prečo sa táto hornina nazýva aj mandľovec.
...........................................................................................................................................
10. Roztrieď živočíchy podľa toho, v akom lese žijú:
jeleň, srna, diviak, medveď, líška, tetrov hlucháň, vlk
Listnaté lesy

Ihličnaté lesy

Oba typy

Mnohé úlohy sú tvorené tak, aby žiaci boli nútení pozorne sledovať okolie, čítať
informačné tabule, a tak si dopĺňať vedomosti získané v školských laviciach. V pracovnom
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liste sa striedajú rôzne typy úloh, ale aj ich zameranie. Úlohy sú tvorené tak, aby žiaci pri ich
riešení pracovali predovšetkým s informáciami prezentovanými náučným chodníkom.
Takto spracovaná lokalita môže poslúžiť učiteľom biológie a geografie, pri plánovaní
vychádzky alebo exkurzie v okrese Poprad.

Záver
Vychádzka po náučnom chodníku je vhodná v rámci predmetov biológia a geografia
v ôsmom ročníku ZŠ alebo kvarte 8-ročného gymnázia. Netradičnou formou prispieva
k rozširovaniu vedomostí, ich lepšej fixácii a zároveň k získavaniu pozitívneho vzťahu
k prírode, ale aj k daným predmetom.
Náučné chodníky vo všeobecnosti sú jednou z možností využitia informáciií, ktoré
ponúka pedagogickej verejnosti krajina a príroda.

Poďakovanie
Rada by som poďakovala pani RNDr. Márii Bizubovej za cenné rady pri práci.
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Kritériá hodnotenia modelov vodíkových autíčok a ekodomu ako učebných pomôcok
Zuzana Dzurišinová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra didaktiky prírodných vied,
psychológie a pedagogiky, Mlynská dolina CH2, 84215 Bratislava 4, dzurisinova@gjar-po.sk

Úvod a formulácia cieľa
Od roku 1977 sa na našich školách postupne zavádzalo ekologické vzdelávanie, a to
pod pojmom výchova k starostlivosti o ochranu a tvorbu životného prostredia. V začiatkoch
bolo zahrnuté v učive o živej a neživej prírode – v prvouke, prírodovede, prírodopise
a biológii, kde sa orientovalo na vzťahy organizmov k prostrediu a medzi organizmami
navzájom. Len postupne sa kládol dôraz na vlastnosti prostredia – faktory, ktoré pôsobia na
organizmy. Ekologické faktory prostredia tak prenikali do ďalších prírodovedných predmetov
– fyziky, chémie, geografie [1].
V roku 2008 zavádza Štátny vzdelávací program pre gymnázia v SR ako povinnú
súčasť obsahu vzdelávania prierezové témy. Jednou z prierezových tém je environmentálna
výchova, ktorú možno realizovať viacerými formami [2]. Vyučovanie chémie má mať vo
vzťahu k forme výučby charakter experimentálneho vyučovania.
Nové trendy v koncepcii vzdelávacích obsahov sa usilujú o integrované vyučovanie
prírodných vied. To však vyžaduje veľa tvorivého úsilia od učiteľa pri sprostredkovaní učiva
netradičného obsahu, netradičným spôsobom, akceptujúc „otvorené hranice“ jednotlivých
predmetov [3].
Každá učebná pomôcka, ak má pozitívne podporiť učebný proces, musí vykazovať isté charakteristiky,
spĺňať určité kritériá, z ktorých za najdôležitejšie možno považovať psychologické a didaktické. Ani najlepší
a najkvalitnejší prístup k využívaniu učebných pomôcok vo vyučovaní zo strany učiteľa či žiaka nezaistí
dostavenie pozitívnych efektov, ak pomôcka nemá vhodné vlastnosti.
Podľa Polákovej o efektívnosti, či vhodnosti učebných pomôcok v oblasti metodiky je dôležité uvažovať v
smere jej pôsobenia a uplatnenia vo vyučovacom procese. Toto pôsobenie by malo byť také, aby sme
pomocou pomôcky dosiahli za kratší čas a vynaložením menšej námahy žiaka i učiteľa kvalitnejší a trvalejší
výchovno-vzdelávací účinok než bez použitia pomôcky. Pedagogická efektívnosť učebnej pomôcky sa však
neprejaví automaticky ako priamy dôsledok jej použitia vo vyučovaní, ale je vždy podmienená aj celým
radom iných faktorov. K efektívnejším výsledkom vedie využitie komplexného systému vyučovacích foriem,
metód a materiálnych prostriedkov. Týmto je však sťažené hodnotenie akejkoľvek učebnej pomôcky [4]. Pri
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používaní pomôcok totiž súčasne s vedomosťami nastáva u žiakov aj zmena postojov k práci, rozvíjajú sa ich
poznávacie i tvorivé schopnosti, menia sa ich názory, utvára sa ich osobnosť v primerane organizovanej

činnosti.

Materiál a metódy
Súprava

obsahujúca

model

vodíkového

autíčka

a príslušenstvo k nemu s názvom Junior Set (obr. 1) umožňuje
žiakom zoznámiť sa s perspektívnou ekologickou technológiou
prostredníctvom mnohých pokusov. Model vodíkového autíčka
ako učebnej pomôcky nie je v školskej praxi novinkou, napriek
tomu sa problematike hodnotenia modelu vo vyučovaní
nevenuje pozornosť. Pozornosť sa venuje skôr spôsobu
zaradenia tohto modelu do vyučovania chémie na základnej aj
Obr. 1.: Model
strednej škole. P. Opatrný sa vo svojich prácach niekoľko rokov
vodíkového autíčka
venoval téme palivových článkov vo vyučovaní chémie v Českej republike [5, 6]. V svojich
prácach vychádza z úplnej absencie aktuálnej témy Palivové články v obsahu učiva na
základných a stredných školách, čo potvrdzuje aj analýza vedomostí a postojov študentov
gymnázií v Českej republike [7].
Na

rozdiel

od

modelov

vodíkového

autíčka, stavebnica modelu ekodomu PowerHouse
(obr. 2) je pre učiteľov chémie neznáma,
neponúkajú ju ani katalógy učebných pomôcok
v Českej republike. Táto pomôcka umožňuje
študentom

stavať

experimentovať

model

s cieľom

domu
zabezpečiť

a zároveň
domček

prísunom energie z prírodných obnoviteľných

Obr 2.: Stavebnica modelu ekodomu

zdrojov. Či existuje nejaký výskum jeho vhodného zaradenia do vyučovania, nevedel
poskytnúť informácie ani zástupca výrobnej firmy modelu Thames & Kosmos.
Z týchto dôvodov sme pri tvorbe nástroja na hodnotenie vychádzali z už realizovaných
výskumov podobných pomôcok. Napríklad v 90. rokoch minulého storočia pre pomôcky
vyvíjané predovšetkým

k realizácii

žiackych

experimentálnych

činností,

kde bola

predpokladaná výroba v početnejších sériách, zostavil tím riešiteľov zaoberajúcich sa tvorbou
a overovaním konkrétnych učebných pomôcok kritéria efektívnosti, ktoré uvádza Kouba
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v svojej výskumnej správe:

•

výrobná a cenová nenáročnosť

•

trvanlivosť, mechanická a chemická odolnosť,

•

vhodné elektrické vlastnosti materiálu,

•

jednoduchá, nenáročná manipulácia,

•

nízka spotreba látok (chemikálií) pri používaní pomôcok,

•

dostatočná citlivosť, presnosť a reprodukovateľnosť meraných hodnôt,

•

vo všetkých možných prípadoch zhoda s obdobnými v priemysle a vo vede
používanými prístrojmi [8].

Iným príkladom je hodnotenie elektrotechnických stavebníc. Na ich evaluáciu J.
Serafín navrhuje 6 evaluačných oblastí, ktoré obsahujú konkrétne kritériá hodnotenia: oblasť
technických hľadísk, oblasť didaktických hľadísk, oblasť psychologických hľadísk, oblasť
celkovej koncepcie a prevedenia, oblasť úžitkovej hodnoty vo výučbe, oblasť využitia
počítačov vo výučbe [9, 10].

Výsledky a diskusia
Východiskom pre tvorbu hodnotiaceho nástroja sád modelov vodíkového autíčka
a ekodomu sa stala formulácia oblastí hodnotenia elektrotechnických stavebníc podľa Č.
Serafína [9, 10]. Keďže sada elektrotechnických stavebníc je v mnohých aspektoch
porovnateľná so sadami modelov vodíkového autíčka a ekodomu, pristúpili sme k modifikácii
kritérií navrhnutých Č. Serafínom. Ním vypracované kritéria obsahujú aj nástroje, ktoré nie je
vhodné aplikovať na sadu modelov vodíkového autíčka a ekodomu. Keďže nami vytvorený
hodnotiaci dotazník je určený pre učiteľov, nie pre výrobcu, ako navrhuje Č. Serafín
vo svojom hodnotení, nie je potrebné hodnotiť kritériá ako napríklad výrobné náklady či
pôvod použitých súčiastok.
U každej zo sád ako funkčného celku je vhodné z pohľadu vzdelávacieho procesu sa
zamerať na:

•

didaktickú účelnosť pomôcok pre potreby výučby alebo záujmovej činnosti,

•

kompatibilitu, všetky výmenné prvky sady musia byť na svojich rozhraniach
zlučiteľné,

•

možnosť jednoduchého a rýchleho prevádzania opráv,

•

možnosť výmeny určitého funkčného celku za účelom modifikácie činnosti,

•

súlad so zákonmi, normami a predpismi,
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•

súlad s kurikulom vychádzajúceho zo vzdelávacieho programu,

•

terminologickú správnosť v návodoch a ďalších dokumentoch,

•

medzipredmetové vzťahy,

•

kompatibilitu s meracou technikou, s výpočtovou technikou [9].

Na základe vyššie uvedeného sme vytvorili hodnotiace kritériá a rozdelili ich do 6
oblastí: technické hľadisko, didaktické hľadisko, psychologické hľadisko, celková koncepcia,
využitie na vyučovaní, využitie počítačov na vyučovaní. Tieto oblasti sú naplnené kritériami,
ktoré konkretizujú jednotlivé požiadavky. Sú formulované ako jednoduché tvrdenia, tie je
možné potvrdiť alebo zamietnuť (tab.1).

skúmaná
oblasť

Tab 1: Kritériá hodnotenia modelov vodíkových autíčok a ekodomu

kritérium

hodnotiaca otázka

Psyc Didaktické hľadisko
holo
gick

Technické hľadisko

spoľahlivosť
bezpečnosť

Sú elektronické súčiastky spoľahlivé pri experimentoch?
Je sada pomôcok bezpečná z hľadiska možnosti úrazu (mechanického
alebo elektrického)?
hmotnosť
Je sada pomôcok ľahko prenášateľná žiakmi?
mechanická odolnosť
Odolávajú jednotlivé diely neodbornému pôsobeniu žiakov (rozbitiu,
rozlámaniu, odlomeniu častí)?
použitý
konštrukčný Je použitý konštrukčný materiál odolný a bezpečný?
materiál
prevádzkové podmienky
Odolávajú konštrukčné prvky vplyvom ako je vlhko, teplo, slnečné
žiarenie?
vymeniteľnosť súčiastok
Je možné k sade pomôcok dokúpiť a vymeniť súčiastky?
rozšíriteľnosť častí
Je možné rozšíriť sadu o iné prvky, ktoré sa štandardne v sade
nedodávajú?
použitá metóda
Umožňuje sada využívať inovatívne metódy vo vyučovaní?
spojenie teórie s praxou
Pomáha žiakovi praktická aplikácia získaných poznatkov k získaniu
trvalých vedomostí?
spôsob hodnotenia
Umožňuje vám použitie sady pomôcok využívať alternatívne formy
hodnotenia (slovné, iné formy spätnej väzby)?
motivácia
Je možné využiť sadu modelov na motiváciu?
názornosť
Sú všetky časti modelu (aj zapojeného v systéme) dobre viditeľné?
individuálny prístup
Umožňuje použitie sady pomôcok diferencovať viac nadaných a menej
nadaných žiakov?
rýchlosť zostavenia
Je časovo náročné zostaviť aparatúry z modelov k experimentom?
(časové hľadisko 2 hodiny cvičenia)
aktivita
Podnecuje samostatne aktívna práca žiakov k zvýšenej aktivite?
didakticky
spracovaný Je súčasťou sady didakticky spracovaný návod pre žiaka v slovenčine?
návod
Je súčasťou sady didakticky spracovaný návod pre žiaka v angličtine?
Je súčasťou sady metodicky spracovaný materiál pre učiteľa
v slovenčine?
Je súčasťou sady metodicky spracovaný materiál pre učiteľa
v angličtine?
zapojenosť
viacerých Sú zapojené viaceré zmysly (zrak, hmat, sluch) pri práci so sadou
zmyslov
pomôcok?
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Umožňuje práca so sadou navodzovanie reakcií u žiakov ako je radosť,
zlosť, sklamanie a pod.?
existencia
citových
či Získa žiak pri práci so stavebnicou citové podnety, ktoré mu umožnia
voľných podnetov
lepšie zapamätanie si?
farebnosť
Prispieva farebnosť komponentov k funkčnosti sady (napr.: farebné
vodiče)?
design
Považujete samotný design stavebnice za moderný a atraktívny pre
študentov?
cena
Je cena sady pomôcok problémom pri jej získaní pre školu?
veková primeranosť
Dá sa sada využívať na vyučovaní na základnej aj strednej škole?
zohľadnenie handicapu
Môžu sadu bezpečne používať integrovaní žiaci s handicapom?
umožňuje
realizáciu Umožňuje sada alternatívne postupy riešenia úloh?
viacerých riešení
príslušensvo
Obsahuje sada všetko príslušenstvo potrebné k prevedeniu
experimentu? (spojovacie vodiče, svorky, žiarovky...)
meracie prístroje
Obsahuje sada meracie prístroje potrebné k realizácii experimentu?
napájanie zo siete
Je sada vybavená napájacím zdrojom do siete?
napájanie z batérií
Obsahuje sada možnosť napájania pomocou batérií?
tvar súčiastok
Odpovedá tvar a veľkosť súčiastok hmatovým možnostiam žiakov?
(príliš malé, veľké...)
prevedenie obalu
Hodnotíte obal stavebnice ako atraktívny a trvácny?
rozmery stavebnice
Je stavebnica ľahko uskladniteľná z pohľadu zabraného miesta
a prehľadnosti?
prednostne určená pre školy Je sada pomôcok využiteľná iba v školských podmienkach?
prednostne určená pre Je využitie sady obmedzené na laboratórne podmienky?
záujmový krúžok
prednostne určená pre Je sada pomôcok určená prednostne na domáce experimentovanie?
domácu výučbu
rozdelenie
súpravy
na Dá sa sada pomôcok využiť ako žiacka aj ako demonštračná?
žiacke a demonštračné
zdravotne – hygienické Nepreťažuje práca so sadou pomôcok žiakov?
hľadisko
len
k vyhodnocovaniu Je možné použiť počítač pri práci s pomôckami k výpočtovým
výsledkov
operáciám s nameranými dátami?
ako
riadiaci Môže počítač riadiť generovanie dát napájacieho zdroja?
a vyhodnocovací systém
na meranie ako merací Obsahuje sada meraciu kartu, software na využitie počítača ako
prístroj
meracieho systému?

Využívanie
počítačov

Využiteľnosť
vyučovaní

na

Celková koncepcia

emočné reakcie

Záver
Takto navrhnutý systém hodnotiacich kritérií modelov vodíkového autíčka a ekodomu,
zohľadňuje všetky významné faktory, ktoré môžu ovplyvňovať priebeh a výsledky žiakovho
učenia pri používaní modelov. Obsahuje potrebné nástroje na posudzovanie celkovej kvality
modelov, ako aj častí setov. V ďalšom bude potrebné a zaujímavé overiť hypotézy, či učitelia,
ktorí vyskúšali model vodíkového autíčka Junior Set alebo model ekodomu PowerHouse na
vyučovaní alebo pri mimoškolských aktivitách hodnotia sady modelov ako vhodné učebné
pomôcky z hľadiska technického, didaktického, psychologického.
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Environmentálny výučbový program ako nástroj výchovy k udržateľnému rozvoju
Soňa Chlebničanová
Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, Katedra environmentálneho manažérstva,
Tajovského 40, 97401 Banská Bystrica, chlebnic@fpv.umb.sk

Úvod a formulácia cieľa
V poslednej dobe sa upriamuje stále väčšia pozornosť problematike trvalo
udržateľného

rozvoja

(TUR)

a najmä

k nemu

smerujúcej

výchove

a vzdelávaniu.

V podmienkach Slovenska sa stratégia OSN pre vzdelávanie k udržateľnému rozvoju
uplatňuje v podobe dokumentu Koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania
na všetkých stupňoch škôl v SR a v systéme celoživotného vzdelávania [1]. Medzi priority tejto

koncepcie patrí prijatie cieľov a stratégií implementácie výchovy k TUR, zvýšenie kvality
vzdelávania v oblasti environmentálnej výchovy (EV) a tiež obsahuje záväzok implementovať
a rozšíriť EV o aspekt výchovy k TUR. V štátnom vzdelávacom programe je táto koncepcia
premietnutá v zavedení prierezovej témy EV, čo do značnej miery zabezpečuje
implementáciu výchovy a vzdelávania k udržateľnému rozvoju.
K progresívnym a efektívnym trendom v oblasti organizačných foriem zaraďovaných
v rámci prierezových tém (a teda aj prierezovej témy environmentálna výchova) patria
predovšetkým školské projekty a projektové vyučovanie. V poslednej dobe sú naozaj časté aj
školské konferencie. Z tradičných foriem vyučovania majú význam predovšetkým komplexné
exkurzie rôznych

typov

s využitím

prírodných

lokalít

či

najrôznejších

expozícií

v zariadeniach akými sú napríklad botanické a zoologické záhrady, múzeá, či iné výchovnovzdelávacie zariadenia. Aktivizujúce metódy prispievajú predovšetkým k prekonávaniu
stereotypov
vo vyučovaní, podporujú kreativitu ako učiteľov, tak aj žiakov. Bývajú vhodným doplnkom
tradičných metód. Sú vhodné aj k alternatívnemu riešeniu environmentálnych problémov.
V neposlednej rade sú to, ako všetky metódy a prostriedky realizácie aktívneho vyučovania,
dôležité edukačné nástroje implementácie angažovaného prístupu žiakov k učeniu s dôrazom
na myslenie a riešenie problémov [2].
Jedným z nástrojov výchovy k TUR je environmentálny výučbový program (EVP),
ktorý v sebe spája viacero inovatívnych a aktivizujúcich výchovných metód a prostriedkov.
V práci sme sa rozhodli zamerať sa práve na EVP a predstaviť ho ako účinný nástroj výchovy
a vzdelávania k udržateľnému rozvoju. EVP by mal zahŕňať všetky požiadavky

1551

a charakteristiky vzdelávania k TUR (trvalo udržateľnému rozvoju), ktoré je založené
na hodnotách zdôrazňujúcich napr. sociálnu toleranciu,, zmierňovanie chudoby, ochranu
životného prostredia, zachovanie prírodných zdrojov. Zaoberá sa rovnováhou troch pilierov
trvalej udržateľnosti – životné prostredie, spoločnosť a ekonomika. Je založené na lokálnych
podmienkach, potrebách a vnímaní, ale zároveň uznáva, že uspokojovanie lokálnych potrieb
má často nadnárodné účinky a dôsledky. Podporuje občianske kapacity pre komunitné
rozhodovanie, sociálnu toleranciu, správcovstvo životného prostredia, adaptabilné pracovné
sily a kvalitu života [3].
Cieľom tejto práce je predstaviť základné charakteristiky environmentálneho
výučbového programu, ktoré by mali byť v súlade s hore uvedenými aspektmi vzdelávania
k TUR a uviesť konkrétny príklad EVP, ktorý by bol využiteľný v praxi.

Materiál a metódy
Pri definovaní a charakterizovaní environmentálneho výučbového programu sme
vychádzali z poznatkov, ktoré sme získali štúdiom literatúry venujúcej sa téme výchovy
a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju a problematike školstva a environmentálnej
výchovy. Tiež sme vychádzali z vlastných skúseností z praxe, ktoré sme nadobudli
pri vyučovaní environmentálnej výchovy na základnej škole.

Výsledky a diskusia
Medal [4] definuje environmentálny výučbový program (EVP) ako interaktívnu
tvorivú výchovno-vzdelávaciu lekciu s cieľom obohatiť učivo. EVP by mal mať jasne
vymedzený cieľ, jednoznačný environmentálny rozmer, s dôrazom na:

− osvojovanie si environmentálneho myslenia,
− nekonzumnú hodnotovú orientáciu,
− spoluzodpovednosť človeka za stav životného prostredia,
− cieľavedomé environmentálne správanie,
− schopnosť akcie.
Jeden z ďalších atribútov EVP je dôraz na súvislosti, či už sú to medziodborové
vzťahy, globálne súvislosti , súvis príčina – následok alebo vzájomné vzťahy medzi viacerými
predmetmi. Dôraz je tiež kladený na odbornú správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré EVP
obsahuje a sprostredkúva.

Ďalšou nemenej dôležitou požiadavkou na EVP je, že by mal súvisieť s osnovami
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vyučovacích predmetov, so školským vzdelávacím programom a s osnovami prierezovej témy
environmentálna výchova. Tiež by mal byť vypracovaný primerane k veku žiakov a typu
školy, mal by zohľadňovať individuálny prístup ku žiakom. Jednou z dôležitých úloh EVP je
vytváranie priestoru k vyjadreniu názoru, k sebarealizácii aj menej asertívnych detí
a rozvíjaniu schopnosti detí počúvať a akceptovať názory druhých. EVP je tiež zameraný
na rozvoj komunikačných zručností a kritického myslenia detí a využíva aktivizujúce,
interaktívne metódy, založené na vzájomnej spolupráci a komunikácii detí. EVP spája
a vytvára rovnováhu medzi výkladom učiva, pohybom, hrami a súťažami. Využíva originálne
výučbové pomôcky a kladie dôraz na premýšľavé a tvorivé činnosti.
Rozsah EVP môže byť rôzny, dá sa prispôsobovať podmienkam školy a potrebe
samotného učiteľa a žiakov. Môže ísť o jedno až dvojhodinové, poldňové, viacdňové až
po celoročné programy. Štruktúra EVP je zrejmá z nasledujúceho vzorového EVP
zameraného na tému „Stromy, ich využitie, význam a ochrana“:

Názov EVP: V ríši stromov
Výchovno-vzdelávací cieľ: Žiaci sa prostredníctvom programu naučia poznávať najbežnejšie
druhy stromov (podľa listov, kôry a plodov), zoznámia sa s druhmi živočíchov žijúcich
na stromoch a ich okolí, naučia sa určovať vek stromov a dozvedia sa o význame a funkciách
stromov. Program taktiež prispieva k rozvoju zmyslového vnímania a kreativity žiakov.

Trieda: 4. ročník ZŠ.
Vyučovací predmet: prírodoveda, vlastiveda, matematika, výtvarná výchova, pracovné
vyučovanie.

Súvislosť s prierezovou témou EV: lesný ekosystém, ochrana prírody a krajiny.
Doba trvania: 8 hodín (rozdelených do dvoch blokov/ dní po 4 hodiny).
Miesto realizácie: les/park, trieda, školská záhrada, okolie školy.
Počet žiakov: 10 - 25
Pomôcky: papier, pastelky (voskové), vodové farby, veľký biely baliaci papier, lepidlo,
lepiaca páska, nožnice, výrez kmeňa stromu s letokruhmi, krajčírsky meter, pexeso
s obrázkami stromov (listov a plodov), pracovný list s obrázkami lesných živočíchov, kniha
o stromoch, lipové kvety, šálky na čaj, sadenice stromčekov, záhradnícke náradie (rýľ, lopata,
rukavice, krhla).

Scenár:
A. Zmyslové vnímanie stromov, meranie a výtvarné spracovanie (1. deň, spolu 4 hodiny)

1) Žiakov zavedieme do blízkeho parku alebo lesíka a rozdelíme ich do dvojíc. Každej dvojici
dáme jednu šatku. Jeden žiak z dvojice si zaviaže oči šatkou a druhý žiak ho zavedie
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ku stromu ktorý si vyberie. Žiak so zatvorenými očami pomocou hmatu strom dôkladne
preskúma a potom ho druhý žiak odvedie naspäť ku začínajúcemu stanovišťu, stále
so zaviazanými očami. Úlohou žiaka je po rozviazaní šatky a odkrytí zraku pomocou
zapamätaných charakteristík strom nájsť. Potom si žiaci vymenia úlohy.
2) Úlohou žiakov bude pozbierať zopár popadaných listov (nie však suchých), vetvičiek
a plodov spod stromov a urobiť odtlačky kôry toho istého stromu z ktorého pozbierali listy.
Zdôrazníme žiakom, že zbierať môžu len popadaný materiál, v žiadnom prípade nemôžu
obtrhávať zo stromov. Odtlačok kôry robia pomocou bieleho papiera, ktorý priložia
na kmeň a prejdú po ňom jemne voskovou pastelkou, tak aby sa papier nepotrhal. Žiakov
usmerňujeme tak, aby mala každá skupina „vzorky“ z iného stromu.
3) Žiaci si tiež zaznamenajú šírku kmeňa zvoleného stromu a vypočítajú jeho približnú výšku
(napríklad tak že jeden žiak zo skupiny sa postaví ku stromu, potom odmerajú koľko tento
žiak meria odhadnú približne koľko krát je strom vyšší ako tento žiak).
4) Žiaci si odmerajú približný vek stromu pomocou nasledujúceho vzorca:
Vek stromu = obvod (cm) x 4/10
5) Potom sa žiaci vrátia do triedy, rozdáme im veľké baliace papiere, lepidlo, farby a žiaci si
na papiere spravia náčrt svojho stromu. Ako kmeň použijú vytvorené odtlačky kôry,
k tomu si nakreslia konáre koruny (alebo nalepia suché vetvičky) a na nákres listov použijú
zozbierané lístie ktoré z jednej strany pomaľujú vodovými farbami a potom ich postupne
odtláčajú na baliaci papier, alebo nalepia celé listy a plody. Takto žiaci vytvoria obraz
svojho stromu, ku ktorému potom pripíšu údaje, ktoré si zapísali v teréne – obvod kmeňa,
výšku a približný vek. Obrázky si potom vyvesia v triede.
6) Žiakom rozdáme knihy o stromoch alebo zjednodušené kľúče na určovanie stromov
a každá skupina určí druh stromu, z ktorého nazbierala materiál a vytvorila obraz. Potom
žiaci po skupinách predstavia „svoje“ stromy ostatným skupinám, povedia niečo o tvare
listov, o kôre, plodoch, kde v SR sa strom vyskytuje a pod.
7) Žiaci sa rozdelia na 6 menších skupín a zahrajú si pexeso (vždy 2 skupinky proti sebe)
s obrázkami stromov, listov a plodov. Vždy keď otočia rovnaké obrázky, tak musia
povedať aký strom (alebo jeho časť) je na obrázku, iba tak dostanú bod. Táto aktivita sa
môže obmeniť napríklad tak, že rozdáte 1 sadu pexesa do každej skupiny a tie sa snažia čo
najrýchlejšie pospájať obrázky z pexesa podľa toho ktorému stromu patria.
B. Určovanie veku stromov – letokruhy, význam a ochrana stromov (2. deň, 4 hodiny)

1) Žiaci si posadajú do kruhu a vedieme s nimi besedu o veku stromov a letokruhoch –
1554

žiakom zadávame otázky a navádzame ich na odpovede:

− Na aké časti sa delí kmeň stromu? (drevo, lyko, kôra)
− Odhadnite aký bol tento strom starý? (ukážeme im výrez stromu)
− Ako ináč okrem výpočtu z predchádzajúceho dňa sa dá zistiť aký je strom starý?
− Čo sú to letokruhy? Prečo sú niektoré širšie a niektoré užšie?
Žiakom dáme zopár príkladov na vypočítanie veku živého a mŕtveho stromu.
2) Žiaci sa rozdelia na 2 skupiny a každá skupina dostane veľký baliaci papier. Jedna skupina
bude mať za úlohu nakresliť krajinu bez stromov a druhá skupina krajinu so stromami.
Počas kreslenia žiakov usmerňujeme (v krajine so zvieratami bude viacej zvieratiek,
v druhej krajine bude znečistenejšie ovzdušie, záplavy...). Žiaci sa teda pokúsia nakresliť
a potom s našou pomocou vysvetliť aké sú dôsledky prítomnosti a neprítomnosti stromov
v krajine.
3) So žiakmi sa rozprávame o význame stromov (dedukujú ho z nakreslených obrázkov) –
estetická funkcia, proti erózna, protipovodňová ochrana, potrava a úkryt pre živočíchy,
tvorba 02 (čisté ovzdušie), liečivá funkcia. Po tom ako spomenieme liečivé účinky
niektorých stromov si žiaci uvaria čaj z čerstvých listov lipy a zatiaľ čo pijú sa s nimi
rozprávame prečo a ako chrániť stromy.
4) Nakoniec sa žiaci vyberú do školskej záhrady alebo blízkeho okolia školy a spoločne si
vysadia jeden alebo dva stromčeky o ktoré by sa mali potom v nasledujúcich školských
rokoch starať.

Záver
V práci sme sa venovali problematike výchovy a vzdelávania k udržateľnému rozvoju
z pohľadu jeho praktického uplatňovania vo vyučovacom procese. Zamerali sme sa
na environmentálny vzdelávací program (EVP), ktorý považujeme za jeden z najúčinnejších
nástrojov uplatňovania výchovy a vzdelávania k TUR v praxi. Veríme, že sa nám podarilo
dostatočne popísať charakteristiku a štruktúru EVP a priblížiť učiteľom environmentálnej
výchovy alebo iných prírodovedných predmetov túto problematiku. Zároveň sme sa v práci
venovali riešeniu konkrétneho príkladu EVP - na tému stromy, ich význam, využitie
a ochrana - a dúfame, že uvedený príklad pomôže učiteľom pri zostavovaní ich vlastných
EVP a podporí tak uplatňovanie výchovy a vzdelávania k TUR v slovenských školách.
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Terénní výuka/učení v geografickém vzdělávání
Lukáš Kopřiva
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra
geografie, Voroněžská 1329/19, 460 01 Liberec 1, Česká republika, kopriva.lukas@seznam.cz

Úvod a formulace cíle
Zeměpis (geografie) se bez terénu jen těžko může obejít, a to jak v prostředí
výzkumných prací, tak v aplikované sféře. Aplikací geografie můžeme rozumět také její
systematické vyučování. Každý, kdo to myslí s geografií alespoň trochu vážně pak aplikuje
geografii v terénu.
Těžko lze žákům ve třídě vysvětlit procesy, které utvářely a utvářejí jejich okolí, místa
kam si chodí hrát, kudy každý den prochází, která dala vzniknout známým místům v jejich
okolí. Místům, která jim připadají jako přirozená a absolutní. J. A. Komenský hlásal
myšlenku „světa v obrazech“, která byla a je zcela průlomová! V geografii dostává tato
myšlenka doslova třetí rozměr svojí vhodně provedenou aplikací v terénu, mnohdy přímo na
dosah ruky, za okny škol!
Prožít si „obrázky“ na vlastní kůži není to samé jako vidět obrázek či graf na
chladném křídovém papíře i sebelépe udělané učebnice. Každý, kdo v přírodě sám objevil
něco nového a nepřišel k tomu zcela náhodně, ale systematickou přípravou nebo prací
spojenou s bádáním, jistě potvrdí to, že je v tomto procesu něco krásného a přitažlivého.
K místu pak dostává novou dimenzi vztahu!
Pokud se dostane nové generaci na základní škole vzdělání takového, které jim
pomůže prohloubit vztah ke svému okolí, je zcela jistě velký předpoklad k tomu, aby jí nebyla
lhostejná, aby je brala za své, o které bude jistě pečovat s větším úsilím, než když to bude jen
anonymní skála, okolo které chodí do školy či do práce. V této osvětě nevidím možnost
dnešní výuky v geografii, nýbrž její povinnost!
Cílem předloženého příspěvku je využití terénní výuky v geografii jako prostředek k
názornému upevňování nabyté látky, praktickou aplikaci geografického vzdělání, rozvoj
sociálních aspektů třídy/jedince, vztahu jedinec/příroda/geografie na II. stupni základních škol
a posilování kompetencí v novém kurikulu.
Stěžejním prostředkem pro splnění cílů je vytvoření souboru pracovních listů pro žáky
a listů metodických pro učitele s charakteristikou zájmového území. Teoretická část
předkládané práce spočívá ve zhodnocení postavení terénní výuky v kurikulárních
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dokumentech, její praktické využití na druhém stupni základních škol a zhodnocení přístupů
k ní jak od českých, tak zahraničních geografů-pedagogů.

Materiál a metody
Použité metody
1)

studium odborné literatury

2)

zhodnocení vlastních zkušeností z terénní výuky

3)

zhodnocením stavu současné terénní výuky na ZŠ

4)

konzultací terénní výuky s učitelem zeměpisu na ZŠ

5)

vlastním terénním průzkumem při tvorbě možné podoby terénní výuky na příkladě
(Cvikovsko)

6)

vytvořením možné podoby terénního cvičení s metodikou

Terénní výuka v českém geografickém vzdělávání
Terénní výuka v kurikulárních dokumentech
•

Národní program rozvoje vzdělávání (NPRV, Bílá kniha) [1]
o

uchování kontinuity lidské společnosti a její kultury, jejíž součástí je výchova
k ochraně životního prostřední ve smyslu udržitelného rozvoje společnosti

o

vytvoření citového vztahu k přírodě, a tím získání schopnosti a motivace k aktivnímu
podílu na tvorbě zdravého životního prostředí

o

změnu obsahu vzdělávání, metod a forem výuky, ale i klima a prostředí školy –
k partnerství a vzájemný respekt (žák, učitel) – rozvoj interpersonálních vztahů

•

Rámcový vzdělávací program (RVP) [2]
o

Člověk a příroda (Člověk a jeho svět (1. stupeň), Člověk a společnost, Matematika a
její aplikace, Informační a komunikační technologie) → integrované pojetí
(mezipředmětový přístup) → průřezová témata

o
•

Klíčové kompetence

Školní vzdělávací programy (ŠVP)

Terénní výuka v české praxi (dotazníkové šetření na ZŠ)

Osloveno 100 škol (nejvíce v Libereckém kraji; dále školy s rozšířenou výukou zeměpisu
(volitelné předměty, kroužky, apod. v rámci celé ČR)
Terénní cvičení na zájmovém území
•

Použité vyučovací metody [3]
o

instruktáž
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•

o

exkurze

o

terénní výuka (vč. anglických a amerických přístupů)

o

výuka podporovaná počítačem

o

diskuse

Koncepce navrhovaného cvičení
o

expedice v okolí domova (školy)

o

týden (4 pěší průzkum + 1 informační technologie nebo 4 pěší + 1 cykloprůzkum) –
návaznost

o

individuální a týmová práce

o

8. nebo 9. ročník ZŠ, volný čas

o

průřezový obsah (dějepis, fyzika, chemie, matematika, český jazyk a literatura,
občanská, výtvarná i tělesná výchova)

o

Krathwohlova taxonomie edukačních cílů [3]: zapamatování, porozumění, aplikace,
analýza, hodnocení, tvořivost

o

Krathwohlova taxonomie afektivních cílů [3]: přijímání, reakce, ocenění hodnoty,
integrace, integrace do charakteru

•

Vymezení zkoumaného území (6 090 obyvatel, 110 km2 [4])

Tab. 1: Administrativní zařazení zájmového území (2009), [4]
Celek
Stát
Region
Kraj
Okres
Obec s rozšířenou
působností

Jednotka
Česká republika
Severovýchod
Liberecký
Česká Lípa
Nový Bor
Cvikov, Krompach, Kunratice u Cvikova,
Mařenice a Svor

Obec
•

Geografická charakteristika zkoumaného území
o

o

Fyzickogeografická charakteristika


Geologie



Geomorfologie



Klimatologie



Pedologie



Hydrologie



Flóra, fauna a ochrana přírody

Socioekonomická charakteristika


Historie (osídlení, významné události)
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Obyvatelstvo, domy a byty (kvantitativní i kvalitativní ukazatele)



Zemědělství (charakteristika a land use)



Průmysl (historie, současnost)



Služby a vybavenost obcí



Doprava

Výsledky a diskuse
•

Pracovní listy
o

Úvodní list dne (motto, trasa, potřebné pomůcky, GPS měření, potřebné finance, délka
trasy, slovníček dne, zdroje),

o

vztaženy k určitému místu - měření, pozorování, přiřazování, odhadování, malování,
diskuse, křížovka, teoretické informace, víte, že…, všimněte si, atd.),

•

o

domácí cvičení (sudetoněmecká problematika),

o

instruktážní manuál.

Metodické listy
o

grafické vysvětlení pracovních listů, potřebné pomůcky (včetně vysvětlení jak a co
používat),

o

úvodní hodina terénního cvičení a závěrečná/hodnotící hodina, bezpečnost práce,
správné odpovědi.

Závěr
Příspěvek se zabývá terénní výukou v geografii na druhém stupni českých základních
škol. Hlavní cíle práce jsou tři.
Jeden se dělí na dva dílčí podcíle, a to na postavení terénní výuky v novém
kurikulárním systému dokumentů a průzkumem konkrétního využívání terénní výuky na

českých základních školách. První podcíl se mi podařilo naplnit studiem a rozborem těchto
dokumentů a jejich přínosem pro terénní výuku v geografii. Druhý podcíl byl naplněn
zpracováním vyplněných dotazníků ze základních škol, které se mnou byly ochotny
spolupracovat.
Druhým hlavním cílem pak byla aplikovaná sféra spojená s vytvořením souboru
pracovních listů pro konkrétní území. Kdo již někdy podobný soubor úloh a úkolů někdy
vytvářel, dá mi jistě zapravdu v tom, že to lze jen velmi těžko sepsat „od stolu“. Je k tomu
nezbytné vyrazit do terénu a vše si nejprve vyzkoušet na své osobě. Poté lze až zasednout ke
stolu a pomocí literatury sepsat nejprve hlavní charakteristiku daného území a z ní pak
vytvořit soubor pracovních listů, který bude teprve nositelem vzdělávání pro žáky. Součástí
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příspěvku, který naplňuje druhý cíl je tedy charakteristika zájmového území z pohledu
geografa, soubor terénních pracovních listů a metodika pro pedagogy, kteří budou terénní
cvičení vést.
Pro co největší komplexnost práce je důležitý i třetí cíl. Je jím pohled na terénní výuku
jak v českých zemích, tak v zahraničí. Na základně plnění tohoto cíle se čtenář dozví, co
v sobě terénní výuka přináší, co ji odlišuje od ostatních vyučovacích metod. Jelikož však
návrh pracovních listů není jen terénní výuka, ale připojuje i další vyučovací metody, tak jsem
charakterizoval i je. Zjištěné skutečnosti pak byly využity pří tvorbě konkrétního terénního
cvičení (druhý cíl).

Poděkování
Poděkování patří těm, kteří mě v mém studiu podporovali!
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Heuristický prístup učiteľa
vo vzťahu ku kvalite nadobudnutých vedomostí žiakov a študentov
Peter Lenčéš
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Katedra matematiky,
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovenská republika, peter.lences@ukf.sk;

Úvod a formulácia cieľa
V súvislosti s hodnotením vedomostí, ktoré žiaci a študenti nadobúdajú osvojovaním
si poznatkov, sa zohľadňuje a musí zohľadňovať nielen ich kvantitatívny, ale i kvalitatívny
aspekt. V školskej praxi sa totiž často stáva, že nadobudnuté vedomosti u žiakov a študentov
sú len veľkým množstvom zapamätaných poznatkov, informácií, faktov a sú nesúrodé,
povrchné, žiaci a študenti ich nevedia konkretizovať, v praxi aplikovať. V tomto kontexte sa
stotožňujeme s názorom, že „faktografické poznanie je nielen netrvalé, v súčasných
podmienkach nielen neužitočné, ale aj škodlivé. Zaťažuje pamäť žiakov nesúvislými
znalosťami, číslami, faktami. Zbavuje rozum pružnosti, predstavivosti, schopnosti obsiahnuť
predmet ako celok, no súčasne dáva klamlivý pocit prevahy, vševednosti, erudovanosti.“ [1]

Týmto nechceme eliminovať význam kvantitatívneho rozmeru vedomostí. Práve naopak.
Tvrdíme však, že len formálne vedomosti – ako sme ich charakterizovali – nemôžu byť
postačujúcim výsledkom procesu vzdelávania.
Príčiny formálnych vedomostí u žiakov a študentov (odhliadnuc od ich schopností,
nadania) možno hľadať tak v ich prístupe k osvojovaniu si poznatkov ako aj v prístupe učiteľa
k sprostredkovaniu týchto poznatkov. Zo strany žiakov a študentov ide v tomto kontexte
predovšetkým o laxnosť prameniacu v ich nezáujme o vyučovací predmet, o učenie, zo strany
učiteľa najmä o aplikáciu takých vyučovacích metód, pri ktorých sprostredkúva poznatky
v konečnej podobe bez možnosti intencionálneho prístupu k ich osvojovaniu žiakmi
a študentmi. Zvlášť vyučovanie exaktných vied je citlivé na vyučovacie metódy aplikované
učiteľom. Pre súčasnú tradičnú školu sú v súvislosti so sprostredkovaním poznatkov typické
vysvetľovanie, prednáška, či demonštrovanie využitím učebných pomôcok a didaktickej
techniky. S ohľadom na cieľ príspevku, ktorý sleduje zvýšenie kvality vedomostí žiakov
a študentov v zmysle odstránenia ich formálnosti, pojednáme v ďalšom o heuristickej metóde
ako o jednom z prístupov, ktorým učiteľ sprostredkúva poznatky takým spôsobom, aby si ich
žiaci a študenti osvojovali aktívne, intencionálne a tiež ponúkneme konkrétny príklad
aplikácie tejto metódy vo vyučovacom procese.

Materiál a metódy
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Názov tejto metódy, resp. prístupu učiteľa v rámci sprostredkovania poznatkov žiakom
a študentom, je odvodený od gréckeho slova heuréka s významom našiel som, objavil som.
Bolo

to

práve

zvolanie

„Heuréka!“,

ktorým

grécky

učenec

Archimedes

zo Syrakúz ohlasoval svoj objav označovaný ako Archimedov zákon.
Materiálna podstata heuristického prístupu učiteľa spočíva v tom, že učiteľ
nesprostredkováva žiakom a študentom poznatky v hotovej, konečnej podobe, ale sa snaží ich
primäť k tomu, aby sa sami aktívne zúčastnili na objavovaní síce už známych, no pre nich
nových poznatkov. Teda význam aplikovania heuristickej metódy vo vyučovaní je založený
na dosiahnutí toho, aby sa žiaci a študenti stali sami objaviteľmi poznatkov, čím by aktívne,
intencionálne nadobúdali svoje vedomosti. Práve aktívna účasť žiakov a študentov
k nadobúdaniu

svojich

vedomostí

je

predpokladom

eliminovania

ich

prípadných

kvalitatívnych nedostatkov takých, aké sme konkretizovali v úvode.
Existuje množstvo spôsobov, ktorými môže učiteľ vo všeobecnosti realizovať heuristickú
metódu v rámci vyučovania. Turek v [2] uvádza napr. tieto:

•

učiteľ využije demonštrovanie a žiada od žiakov vyvodenie všeobecných záverov,

•

učiteľ predloží problémovú úlohu a žiaci navrhujú možné riešenia,

•

učiteľ vypracuje systém úloh tak, že každá nasledujúca nadväzuje na predchádzajúcu;
riešenie týchto úloh je parciálnym riešením pôvodného problému, ktorý dané úlohy
reflektujú,

•

učiteľ predloží problémovú úlohu, žiakom naznačuje smer možného riešenia v podobe
príkazov, cielených otázok.

Križalkovič v [3] v súvislosti s heuristickou metódou akcentuje tzv. heuristickú besedu, „pri
ktorej učiteľ umelo formulovanými otázkami nabáda žiakov, aby na základe svojich vedomostí
a skúseností sami prichádzali postupne k novým pojmom, pravidlám a spôsobom riešenia“.

Ako ďalej Križalkovič tamtiež uvádza, „v praxi učiteľov (matematiky) sa pozoruje tendencia
presne sledovať text učebnice a používať málo efektívne tradičné formy vyučovania a nie
heuristickú besedu a iné metódy, ktoré vyžadujú tvorivé postupy. Žiaľ, nie všetci učitelia majú
na to danosti, najmä nie psychologické.“

Metóda, spôsob, ktorým ponúkneme konkrétny príklad aplikácie heuristiky
vo vyučovacom procese, bude spočívať v ilustrovaní predloženia problémovej úlohy žiakom
zo strany učiteľa a v naznačovaní smeru jej možného riešenia v podobe ním kladených
cielených otázok, príkazov. Zameriame sa pri tom na oblasť školskej matematiky.
Z didaktických dôvodov budeme takto vymedzenú aplikáciu heuristiky konfrontovať s veľmi
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častým prístupom učiteľa, zodpovedajúcim sprostredkovávaniu poznatkov v konečnej
podobe. Súvzťažne budeme identifikovať negatíva ostatne uvedeného prístupu učiteľa
v kontexte už ozrejmeného významu aplikovania heuristického prístupu.

Výsledky a diskusia
Vezmime do úvahy prípad, že vyučovacím cieľom je dosiahnuť, aby žiaci
8. ročníka základnej školy pochopili a osvojili si Pytagorovu vetu (podľa ktorej druhá
mocnina dĺžky prepony pravouhlého trojuholníka sa rovná súčtu druhých mocnín dĺžok jeho
odvesien) a vedeli ju použiť pri „riešení pravouhlého trojuholníka“.
Heuristický prístup učiteľa k sprostredkovaniu Pytagorovej vety by mohol spočívať
napr. v tom, že by žiaci na návrh učiteľa narysovali niekoľko trojuholníkov (ostrouhlé,
pravouhlé a tupouhlé) alebo ich zhotovili vystrihnutím z papiera. Učiteľ by následne vyslovil
požiadavku, aby žiaci zistili a zaznamenali veľkosti strán trojuholníkov (žiakom by to
zdôvodnil len tým, že Pytagorova veta hovorí o vzťahu medzi veľkosťami strán trojuholníka).
Následne by požadoval, aby trojice veľkostí strán zatriedili do troch skupín podľa toho, či
odpovedajú ostrouhlému, pravouhlému alebo tupouhlému trojuholníku (túto požiadavku by
zdôvodnil tým, že Pytagorova veta platí len pre jednu z daných skupín trojuholníkov). V tejto
fáze by mohol učiteľ poskytnúť žiakom širší priestor jednak na identifikovanie hľadaného
vzťahu medzi veľkosťami strán trojuholníka a jednak na identifikovanie skupiny
trojuholníkov, pre ktoré tento vzťah platí. Iste, učiteľ v zmysle podstaty heuristického prístupu
simultánne naznačuje žiakom smer uvažovania, povedzme cielenými otázkami. Nakoniec by
požiadal žiakov, aby zovšeobecnili poznatok, ktorý objavili, pre všetky pravouhlé
trojuholníky a svoj „objav“ vyjadrili slovne i matematickým zápisom. Podobne aj v prípade
riešenia úloh na aplikáciu Pytagorovej vety by mohol požadovať od žiakov návrhy ich
možného riešenia s tým, že budú spoločne verifikovať ich produktívnosť.
Veľmi častý prístup zo strany učiteľa však spočíva v tom, že žiakom po náčrte

ľubovoľného pravouhlého trojuholníka priamo ponúkne predmetnú vlastnosť pravouhlých
trojuholníkov v podobe obligátneho vzťahu c2 = a2 + b2, kde c je prepona daného pravouhlého
trojuholníka a a, b sú jeho odvesny. Prípadne im tiež nadiktuje slovné vyjadrenie tohto vzťahu
medzi preponou a odvesnami pravouhlého trojuholníka a pre budúce účely žiada jeho
zapamätanie si. Potom pristúpi k riešeniu úloh s aplikáciou Pytagorovej vety a to štandardne
tak, že najskôr so žiakmi precvičuje verifikovanie alebo falzifikovanie hypotézy
o pravouhlom trojuholníku pri daných veľkostiach jeho strán, potom určenie veľkosti prepony
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pri známych veľkostiach odvesien pravouhlého trojuholníka a napokon určenie veľkosti
jednej z jeho odvesien pri známej veľkosti prepony a druhej z odvesien.
Uvedený prístup učiteľa zodpovedá sprostredkovávaniu poznatkov v konečnej podobe.
Žiaci v tomto prípade nemajú inú možnosť, len si zmieňovanú vlastnosť pravouhlých
trojuholníkov

zapamätať,

resp.

naučiť

sa

naspamäť

memorovaním

bez akejkoľvek aktívnej intervencie. Problém môže následne vzniknúť v tom, že takýmto
spôsobom osvojený poznatok bude len formálny, bez hlbšej kognitívnej stopy. Navyše je
bežné, že riešenie príslušných úloh (v našom prípade úlohy s aplikáciou Pytagorovej vety) je
realizované tak, že žiaci využitím analógie napodobňujú učiteľovo predchádzajúce vzorové
riešenie odpovedajúcej úlohy. Teda možno hovoriť len o „mechanickom“ riešení úloh
zo strany žiakov bez tvorivej aktivity, čo má za následok, že už pri malej zmene podmienok
v danej úlohe sa žiaci v súvislosti s jej riešením dostávajú do bezradnosti. Toto je jedna
zo situácií, kedy žiaci argumentujú slovami: „Takýto príklad sme nepočítali“ alebo „To sme
sa neučili“.

Záver
Heuristická metóda ako jeden z viacerých aplikovateľných prístupov učiteľa
k sprostredkovaniu nových poznatkov žiakom a študentom vytvára priestor na zefektívnenie
vyučovania nielen matematiky, ale všeobecne. Zefektívnenie vyučovacieho procesu pritom
patrí v súčasnosti medzi priority na poli nášho školstva. V tejto súvislosti sa uvažuje
o komplexných zmenách v tradičnej koncepcii vyučovacieho procesu. Dovoľujeme si však
vysloviť názor, že v žiadnom prípade nemožno zanedbávať metodickú disponovanosť učiteľa
a v súvislosti so zefektívňovaním vyučovacieho procesu ju podraďovať koncepcii
vyučovania. Veď učiteľ je „jeden zo základných činiteľov vzdelávacieho procesu, ...
spoluzodpovedný za prípravu, riadenie, organizáciu a výsledky tohto procesu“ [4].
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Zefektívňovanie vyučovania geografie prostredníctvom učebných pomôcok
Zuzana Rampašeková
Univerzita Konštantína Filozofa. Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho
rozvoja, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slovensko, zrampasekova@ukf.sk

Úvod a formulácia cieľa
Zefektívňovanie vyučovania geografie znamená hľadanie nových spôsobov vo
vyučovaní geografie. Nimi môžeme žiakov odbremeniť od zbytočného napätia a nervozity
v edukačnom procese. Žiaci dokážu svojimi základnými zmyslami ako je zrak, sluch vnímať
veľké množstvo nových informácií. Ak zabezpečíme dostatočnú sústredenosť, vieme docieliť
maximálne úspechy v získavaní informácií, ktoré by si žiaci doma iba zopakovali resp.
pripomenuli. Aj skúšanie môže prebiehať v školských laviciach hravou formou. To znamená
tak, že si žiaci ani nevšimnú opakovanie väčšieho obsahu učiva.
Cieľom tohto príspevku je poukázať na možnosti získavania nových informácií
a hlavne ich opakovanie prostredníctvom učiteľom vlastnoručne vyrobených pomôcok. Učiteľ
nemusí ani finančne veľa investovať aby spríjemnil žiakom pobyt v školských laviciach,
prípadne zabezpečil radosť žiakom z osvojovania a precvičovania si nových vedomostí.

Materiál a metódy
Na vytvorenie vlastných učebných pomôcok bolo vybrané učivo „Pôdy Slovenska“,
ktoré je v učebných osnovách zahrnuté vo 8. ročníku ZŠ [1] v rámci predmetu zemepis
v kapitole „Príroda“, podkapitole „Pôdy“, v kvarte [2] OGY v rámci predmetu geografia
v kapitole „Prírodné pomery“ a podkapitole „Pôdy“ , v 1. ročníku gymnázií [3] v rámci
predmetu geografia v kapitole „Príroda Zeme“ , v podkapitole „Základné poznatky o
pedosfére“ a na vysokej škole v 1. alebo 2. ročníku bakalárskeho štúdia v rámci výučby
pedogeografie a tiež v 1. ročníku magisterského štúdia v rámci fyzicko-geografických
pomerov Slovenska.
Bolo potrebné vytvoriť čo najpodrobnejšie charakteristiky pôdnych typov a pôdnych
druhov Slovenska [4] tak, aby mohli byť použité na všetkých typoch škôl. Na to bola použitá
pedologická a pedogeografická literatúra [5, 6, 7, 8] a tiež biogeografická literatúra [9, 10,
11]. Potom nastala tvorba vlastných učebných pomôcok pexesa a kvarteta.

Výsledky a diskusia
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Podľa požiadaviek učiva ZŠ bolo zostavených 7 pracovných listov [príloha 1].
Pracovný list obsahuje názov pôdneho typu, jeho farebný profil, príslušnú vegetáciu
a charakteristiku. Charakteristika je prispôsobená učivu uvedenom v učebnici s príslušnou
terminológiou. Z podkladov pracovných listov bolo vytvorené pexeso obsahujúce 7
usporiadaných dvojíc farebného profilu a príslušnej vegetácie.
Podľa požiadaviek učiva SŠ bolo vyhotovených 11 pracovných listov, ktoré obsahujú
názov pôdneho typu, farebný profil, profil pôdnych horizontov, fotografiu príslušnej
vegetácie, mapu Slovenska s rozšírením pôdneho typu a jeho charakteristiku [príloha 2].
Charakteristika je prispôsobená terminológii stredoškolskáho učiva. Z podkladových
materiálov pracovných listov bolo vytvorené kvarteto obsahujúce sadu 4 usporiadaných kariet
– farebný profil, profil pôdnych horizontov, príslušná vegetácia a mapa Slovenska
s rozšírením pôdneho typu.
Podľa najnovšie platného morfogenetického klasifikačného systému pôd Slovenska
[5] rozlišujeme 21 pôdnych typov. Ku každému bol vypracovaný pracovný list, ktorý
obsahuje

názov pôdneho typu, farebný profil, profil pôdnych horizontov, fotografiu

príslušnej vegetácie, mapu Slovenska s rozšírením pôdneho typu, a jeho charakteristikou
[príloha 3]. Charakteristika bola prispôsobená vysokoškolskej terminológii.
Každý pracovný list v príslušnom type školstva (ZŠ, SŠ, VŠ) obsahuje aj návrh
možnosti využitia pomôcky pri osvojovaní a opakovaní učiva, v ktorom si žiak rozvíja
zrakové, sluchové a rečové vnemy.

Záver
Príspevok sa zaoberá zefektívňovaním vyučovania geografie prostredníctvom
učiteľom vytvorených vlastných učebných pomôcok, ktoré by mali eliminovať strach
a nervozitu žiakov pri osvojovaní a opakovaní si nového učiva o pôdach. Zároveň je možné
príslušné pomôcky využiť pri komplexnom overovaní si vedomostí z fyzickej geografie,
konkrétne poznatkov o geológii, geomorfológii a o klimatických, pôdnych a vegetačných
pomeroch Slovenska. Tento spôsob by mal zabezpečiť voľnejší, prístupnejší a uvoľnenejší
spôsob vyučovania geografie.
Bolo navrhnutých 7 pracovných listov pre ZŠ a vytvorené pexeso, 11 pracovných
listov pre gymnáziá a vyhotovené kvarteto a 21 pracovných listov pre VŠ. Študenti SŠ a VŠ
môžu pri overovaní si nového učiva využiť aj pomôcku pexesa.
Zhotovenie vlastných učebných pomôcok je finančne menej

náročné, ale veľmi

náročné na čas. Je nevyhnutné najskôr vypracovať veľmi podrobnú charakteristiku
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spracovávaného učiva a až potom vytvoriť návrhy vlastných učebných pomôcok.

HNEDOZEM

DUBOVO-HRABOVÝ LES

Pôda, ktorá je najviac rozšírená na Podunajskej pahorkatine, Chvojnickej pahorkatine,
Juhoslovenskej kotline, Košickej kotline a na Východoslovenskej nížine. Geologický podklad
tvorí zväčša spraš a sprašová hlina. Ornica na povrchu má hnedé sfarbenie a je bohatá na
humus. Pod ornicou sa nachádza pôda žltohnedej farby. Vegetačne patrí pôda do dubového
stupňa, kde sa nachádzali dubovo-hrabové lesy. V súčasnosti sa využíva ako
poľnohospodárska pôda.

Práca s pracovným listom
Pracovné listy treba rozdeliť na 4 kartičky. Jedna obsahuje názov pôdneho typu, druhá
farebný profil, tretia charakteristiku a štvrtá vegetačný pokryv. Štvrtá kartička sa môže
používať až po prebratí učiva o vegetácii. Doporučujeme, aby veľkosť druhej a štvrtej
kartičky bola rovnaká –budú použité ako pexeso.
Osvojovanie vedomostí
1. Vyučujúci číta charakteristiku pôdy. Rozvíja tak sústredenosť a sluchové vnímanie žiakov.
Žiak má za úlohu ku danej charakteristike priradiť správny názov pôdneho typu a príslušný
farebný profil.
2. Vyučujúci vyberie ukážku farebného pôdneho profilu. Rozvíja tak pozorovacie schopnosti
žiaka. Žiak má za úlohu priradiť správny názov pôdneho typu.
3. Vyučujúci rozdá 7 kartičiek s charakteristikou pôdneho typu. Žiak ich prečíta a na základe
toho určí názov pôdneho typu a napr. z tabule vyberie príslušný farebný pôdny profil.
Precvičovanie vedomostí
Môže sa použiť pri opakovaní fyzicko-geografických pomerov Slovenska v podobe pexesa.
Najskôr žiaci hravou formou hľadajú prislúchajúce dvojice pôdnych typov a vegetácie. Potom
môže každý hráč určiť geologické podložie, lokalizáciu v rámci geologických celkov, ktorú
môže aj ukázať na nástennej mape, pričom si precvičí prácu s mapou.
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Príloha 1: Príklad pracovného listu pre hnedozem (ZŠ)
HNEDOZEM

HNEDOZEM
0
A
<30

Bt

80
C

Dubovo-hrabový les

Geografické rozšírenie: HNEDOZEME

Pôda, ktorá vznikla prevažne na spraši (C). Je hlinitá. Klimaticky sa tvorila vo vlhších
teplejších územiach. Ornica na povrchu má hnedé sfarbenie a je bohatá na humus (A). Mierne
zvýšené množstvo zrážok spôsobilo posun ílovitých minerálov smerom dolu, kde sa pod
humusovým horizontom (A) vytvoril ílovitý horizont (Bt) žltej farby. Tvorila sa pod
spoločenstvom nížinných dubových lesov. V súčasnosti sa využíva ako poľnohospodárska
pôda. Lokalizuje sa na Podunajskej pahorkatine, Chvojnickej pahorkatine, Juhoslovenskej
kotline, Košickej kotline a na Východoslovenskej nížine.

Práca s pracovným listom
Pracovné listy treba rozdeliť na 4 kartičky. Jedna obsahuje farebný profil, druhá profil
pôdnych horizontov, tretia vegetačný pokryv a štvrtá rozšírenie príslušného pôdneho typu na
Slovensku. Všetky štyri kartičky by mali byť rovnakej veľkosti – budú použité ako kvarteto.
Osvojovanie vedomostí
1. Vyučujúci rozdelí všetky kartičky medzi žiakov. Prečíta charakteristiku pôdy. Rozvíja tak
sústredenosť a sluchové vnímanie žiakov. Žiaci majú za úlohu ku danej charakteristike
priradiť správny názov pôdneho typu, príslušný farebný profil, profil pôdnych horizontov
a mapu.
2. Pexeso – hrajú študenti, ktorí hľadajú prislúchajúce dvojice pôdnych profilov a profilov
pôdnych horizontov.
3. Kvarteto - študenti hľadajú prislúchajúce štyri karty. Precvičujú si tak vedomosti o pôdach,
vegetácii a gepmorfológii.
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Príloha 2: Príklad pracovného listu pre hnedozem (Gymnáziá)
HNEDOZEM

HNEDOZEM
0
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<30
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80
C

Dubovo-hrabový les

Geografické rozšírenie: HNEDOZEME

Hnedozem je pôda s luvickým Bt-horizontom pod Ao- až Au-horizontom svetlej farby
obsahujúcim do 2% humusu. Vznikla na sprašiach, sprašových a polygenetických hlinách,
neogénnych sedimentoch v podmienkach periodicky premyvného vodného režimu,
v kotlinách alebo nížinách, pod listnatými lesmi, prevažne dubo-hrabinami. Väčšinou
neobsahuje skelet. Hnedozeme majú výrazne vyvinutý Bt- horizont, tj. horizont obohatený o
íl, vytvorený akumuláciou translokovaných koloidných zložiek, najmä ílových minerálov,
v dôsledku premývania pôdy povrchovými vodami. Koloidné zložky vytvárajú na povrchu
hnedých prizmatických pôdnych agregátov tmavšie, aj voľným okom viditeľné povlaky.
V prirodzených podmienkach vývoja je jeho hrúbka minimálne dvojnásobná oproti Ahorizontu. Bt-horizont prechádza postupne cez svetlejší prechodný B/C-horizont (tiež
s koloidnými povlakmi) do farebne ešte svetlejšieho pôdotvorného substrátu, do C-horizontu.
V prípade vývoja hnedozemí na karbonátových substrátoch, sú karbonáty vyluhované zo
všetkých horizontov sola a nachádzajú sa až v C-horizonte, často vo forme výraznej
akumulácie mäkkých zhlukov CaCO3, alebo tvrdých konkrécií, tzv. cicvárov. Horizont takejto
sekundárnej akumulácie sa nazýva Ca-kalcikový horizont. Využíva sa ako orná pôda.
Hnedozeme nadväzujú v predhorskej zonálnosti na černozeme smerom k pohoriam, kde je
o niečo viac zrážok. Najväčšie plochy zaberajú hnedozeme modálne a to na Podunajskej a
Chvojnickej pahorkatine. Obrábaním a kultivačnými zásahmi vznikol subtyp hnedozem
kultizemná. V miestach s vyššími zrážkami sa nachádza hnedozem luvizemná, ktorá
vznikla intenzívnejším procesom ilimerizácie. Ak sa v jej podloží vyskytujú menej priepustné
horniny (ťažšie sprašové a polygenetické hliny), býva sezónne prebytočne prevlhčená. V
pôdnom profile nachádzame vtedy znaky oglejovania. Takýto subtyp sa nazýva hnedozem
pseudoglejová. Subtyp hnedozem rubifikovaná sa vyvinul na rubifikovaných substrátoch.
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Hnedozeme sú najviac rozšírené (mapa 11) na Podunajskej pahorkatine, Chvojnickej
pahorkatine, Juhoslovenskej kotline, Košickej kotline a na Východoslovenskej nížine (Lauko,
2008).
Práca s pracovným listom
Využíva sa rovnako ako pre SŠ

Príloha 3: Príklad pracovného listu VŠ pre hnedozem
Príspevok bol spracovaný v rámci grantových projektov
APVV: LPP -0255-09 Skúmajme krajinu - životný priestor nás všetkých,
APVV-0486-07 Spoločné integrované laboratórium didaktiky prírodovedných predmetov.

Zoznam použitej literatúry
[1] Tolmáči L., Lauko V., Tolmáčiová T., Nogová M. (2007) Zemepis 8 – Slovensko.
Poľana, Bratislava, s.28
[2]

Tolmáči L., Lauko V., Tolmáčiová T., Nogová M. (2002) Geografia Slovenska. Poľana,
Bratislava, s.28

[3]

Bizubová M., Kusendová D., Ružek I., Ružeková M., Trizna M. (2008) Geografia pre 1.
ročník gymnázií. SPN- Mladé letá, Bratislava, s. 70

[4]

Rampašeková Z. (2008) Geografické informácie 12, Nitra, s.138

[5]

Šály R. a i. (2000) Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. VÚPaOP,
Bratislava

[6]

Bielek P., Šurina B. (2000) Malý atlas pôd Slovenska. VÚPaOP, Bratislava

[7]

Lauko V. (2003) Fyzická geografia SR. Mapa Slovakia, Škola, Bratislava, s.60

[8]

Dubcová

a i.

(2008)

Geografia

Slovenska.

Internetová

učebnica.

<http://www.kgrr.fpv.ukf.sk/GSR/>
[9]

Natura2000 [Citované: 5. marca 2010]
http://www.sopsr.sk/natura/index1.php?p=4&lang=sk&sec=13

[10] Viceníková, A., Polák, P. (2003) Európsky významné biotopy na Slovensku. ŠOP SR,
Banská Bystrica
[11] Vanková V., Kramáreková H., Baláž I., Nemčíková M. (2008) Biogeografia. FPV UKF,
Nitra

1571

BIOLOGICKÁ SEKCIA (2. ČASŤ)

1572

1573

Memo - an ErbB2 effector plays a role in S1P-induced migration, signaling
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Introduction
Memo (Mediator of ErbB2-driven Cell Motility) is a 33kDa protein that has been
found as an interacting partner of ErbB2 (Tyr1227). Memo 3D-structure did not reveal any
characterized domains, nor any obvious catalytic activity [1]. It is encoded by a single-copy
gene present in all branches of life, from bacteria to man. Our group has shown that Memo
has a role in ErbB2-driven cell motility by relaying extracellular chemotactic signals to the
microtubule [2] and actin cytoskeleton [3]. It is essential for mouse embryonic development
as Memo deficiency is embryonically lethal at E14.5 [unpublished data]. Memo deficient
embryos show abdominal hemorrhages, abnormal placental vascularization and general
instability of the vascular network after 12.0 dpc.
Sphingosine-1-phosphate (S1P) is a polar sphingolipid metabolite with wide-range
effect. It binds the endothelial differentiation genes (EDG/S1P receptor), which are members
of the G-protein coupled receptor family. Those five receptors (S1PR1-5) are ubiquitously
expressed and couple to various G-proteins that regulate numerous downstream effectors (see
Fig.1). Therefore, S1P can affect diverse biological responses, including mitogenesis,
differentiation, migration and apoptosis. It has been shown that S1P1 KO mice die in utero
between E12.5 and E14.5 due to vascular abnormalities caused by defective migration of
vascular smooth muscle cells around nascent blood vessels [4]. S1P has also been shown to
transactivate numbers of receptor tyrosine kinases in various cell lines such as PDGFβR,
VEGFR2, EGFR and ErbB2/HER2 [5-7].
We were interested in the possible role of Memo in S1P signaling as the phenotype of
the Memo and S1P1 KO embryos show similarities and as it is known that S1P1
transactivates members of the receptor tyrosine kinase family.
In addition, we were interested whether the observed instability of the placental
vascularization and the resulting embryonic lethality of the Memo KO embryos could be due
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to the improper placental function. To investigate this, we have generated embryos that are
knock out for Memo except in the placental tissue by crossing Memo CKO mice with
Meox2Cre mice [8].

Material and Methods
Immunoblotting, Boyden chamber migration assay, scratch/wound healing assay, RTPCR, mouse breeding and genotyping.

Results and Discussion
Investigation of the cellular pathways after S1P induction in WT and Memo KO
mouse embryonic fibroblasts revealed the differences in activation of p38, ERK and FAK.
Induction with 500nM S1P activated pERK to the same extent in both WT and Memo KO
MEF cells. However, ERK dephosphorylation was delayed in Memo KO cells. Moreover
Memo KO MEFs also completely failed to activate p38. In addition, tyrosines Y397 and
Y576 of the focal adhesion kinase were phosphorylated by S1P in WT MEF cells only.
Interestingly, S1P failed to activate Src, Akt and PLCγ in both cell lines. To investigate
whether the activation of abovementioned signaling pathways is due to direct effect of Memo
downstream of S1P receptors or due to the transactivation of EGFR and the effect of Memo
downstream of EGFR-ErbB2 heterodimer, specific inhibitors for Gi, Src and EGFR were
used. Gi completely abolished ERK and p38 MAPK activation, whereas Src and EGFR
inhibitors had no effect. These data suggest that Memo acts directly downstream of S1P
receptors and not via the transactivation of RTKs.
To investigate, whether Memo is involved in S1P-induced migration, WT and Memo
KO MEFs were subjected to the transwell migration assay and wound healing assay. In
transwell migration experiment S1P surprisingly inhibited migration of both cell lines, but to
a lesser extent in WT cells. In contrast, addition of S1P to the medium significantly induced
wound healing in WT, whereas it had no effect on Memo KO.
Because Memo deletion results in embryonic lethality and embryos with deleted
Memo show abnormal placental vascularization, we were interested whether Memo
expression in placenta is essential for the embryonic development. To investigate this, we
crossed Memo CKO mice (second exon of Memo is floxed) with Meox2Cre mice [8].
Meox2Cre mice could be used as a deleter line deleting floxed alleles in epiblast derivatives
without affecting placental expression. Analysis of newborn pups did not detect any Memo
KO mice, suggesting that placental expression of Memo is not enough to overcome
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embryonic lethality.

Obr. 1: S1P-induced signaling. S1P activates receptors of EDG family coupled to G-proteins
with αi, αq and α12/13 subunits. Each of these subunits activates different downstream effectors
leading to the multiple cell responses such as migration, cell survival or mitogenesis. For
simplicity, only the chosen pathways are shown. S1P is also known to transactivate several
members of RTKs. This transactivation is thought to occur via activation of
metalloproteinases which in their turn cleave the ligands for ErbBs from transmembrane
precursors. Src tyrosine kinase family was proposed to play a central role in this process.
Conclusion
In this study we have shown that Memo is localized downstream of S1P receptor
family, a GPCRs member. S1P induction activates number of signaling pathways involved in
several processes such as mitogenesis, migration or inflammation. Many of these pathways
are impaired in Memo KO cells. Using of specific inhibitors of Src and EGFR which play
a central role in transactivation did not inhibit activation of these pathways. In contrast,
pretreatment with PTX, a specific Gi inhibtior completely abolished activation of these
pathways, suggesting that Memo is localized directly downstream of S1P receptor family.
Transwell and wound healing assays towards S1P gradient were performed to assess
the role of Memo in S1P-induced cell motility. Enhanced wound healing and lesser inhibition
of migration in transwell assay confirmed the localization of Memo in S1P signaling pathway.
Altogether these results propose that Memo is localized also in GPCR-stimulated signaling
pathways and suggest its importance in many cellular processes.
In vivo rescue experiment by crossing Memo CKO mice with Meox2Cre mice and

subsequent analysis of newborn pups did not detect any Memo KO mice. Therefore keeping
Memo expression only in the placenta is not sufficient to overcome embryonic lethality. Our
data suggest a broad engagement of Memo in S1P signaling and embryonic development.
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Úvod a formulácia cieľa
Deficiencia alfa-1-antitrypsínu (A1ATD; OMIN#107400) je autozomálne recesívne
ochorenie,

ktoré spôsobuje emfyzém pľúc nastupujúci v skorom strednom veku

a v niektorých prípadoch aj poruchu pečene v detstve. Glykoproteín alfa-1-antitrypsín je
kódovaný AAT génom lokalizovanom na dlhom ramienku 14. chromozómu (14q31-32.3) [1]
a je syntetizo-vaný predovšetkým v hepatocytoch. Primárnou funkciou tohto proteínu je
rozpoznať serínové proteázy (napr.: neutrofilná elastáza) a špecificky ich inaktivovať tým, že
s nimi vytvára reverzibilný komplex enzým (proteáza) – inhibítor (α1-AT). Redukcia hladiny
alfa-1-antitrypsínu v krvnom sére je zapríčinená mutáciami v AAT géne. Deficitné alely
spôsobujú zníženú koncentráciu na rozdiel od nulových aliel charakteristických predovšetkým
posunom čítacieho rámca úplnú absenciu tohto proteínu. Ak je však koncentrácia neutrofilnej
proteázy nevyvážená vďaka deficitu alfa-1-antitrypsínu, pôsobí svojou deštrukčnou
vlastnosťou na parenchymatické tkanivo pľúc ako aj na kapiláry zásobujúce alveoly.
Výsledkom je chronická obštrukcia pľúc [2].
Naším cieľom je určiť mutácie sekvenovaním v kódujúcích exónoch AAT génu
u pacientov, ktorým bola zistená znížená hladina alfa-1-antitrypsínu v krvi. Medzi najčastejšie
mutácie v populácii patrí Z alela. Preto sme sa rozhodli zistiť frekvenciu Z alely ako aj
pravdepodobnú frekvenciu homozygotov ZZ u zdravej slovenskej populácii a etnickej
skupiny: slovenskí Rómovia navrhnutou metódou TouchDown Bi-PASA.

Materiál a metódy
Vzorky 20 suspektných pacientov na deficienciu alfa-1-antitrypsínu nám boli zaslané
z týchto pracovísk: Genet, s.r.o., Amb. Lek. Genetiky, Nitra; ŠÚ detskej TaRCH, n.o. Dolný
Smokovec; Kl. Detskej pneumatológie FNsP, Pod. Biskupice; OLG NsP, Trenčín; FN L.
Pasteura, Košice, Tr. SNP1 a Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava. Vyizolované DNA
vzorky sme podrobili analýze všetkých kódujúcich exónov II, III, IV a V za účelom
identifikácie kauzálnych mutácií v danej oblasti.
Nami navrhnuté primery (tab. 1) (softvér primer3) pre jednotlivé kódujúce exóny AAT
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génu sme použili na amplifikáciu DNA pacientov. Pre kontrolu sme PCR produkty separovali
v 1,5% agarózovom géli. V následnom kroku sme tieto produkty použili ako templát pre
sekvenačnú reakciu. Všetky PCR reakcie ako aj sekvenačné reakcie prebiehali v XP Cycler
(Bioer Technology, China). Analýza kapilárnou elektroforézou prebehla na ABI PRISM 3100
Genetic Analyzer (Applied Biosystems, USA). Sekvencie sme vyhodnocovali

pomocou

programu Sequencing Analysis Software v5.2 (Applied Biosystems, USA) a ChromasPro
porovnaním s referenčnou vzorkou (ENST00000393088).

Tab. 1: Zoznam primerov použitých na PCR reakciu pre jednotlivé exóny

exón
II
exón
III
exón
IV
exón
V

forward 5 - 3
CAC-TGG-GAG-TCATCA-TGT-GC
TCT-TCC-AAA-CCTTCA-CTC-ACC
AGG-AAT-GCT-GTGCCA-TGC
TCA-GCC-TTA-CAACGT-GTC-TCT

reverse 5 - 3
GAA-TCC-ACG-CTGAAA-AGC-AT
GTC-CCA-ACA-TGGCTA-AGA-GG
CCC-CAC-ACA-TTCTTC-CCT-AC
CAA-CCC-TTC-TTTAAT-GTC-ATC-C

dĺžka
amplikónov

Tm (°C)
F/R

835bp

60 / 56

383bp

59 / 60

250bp

56 / 60

300bp

59 / 58

Na stanovenie frekvencie heterozygotov MZ a frekvencie Z alely u zdravej slovenskej
populácii sme použili 335 DNA vzoriek. Tento súbor predstavoval skupinu nepríbuzných
jedincov oboch pohlaví vybraných z DNA banky Katedry molekulárnej biológie, PriF UK.
U etnickej skupiny slovenských Rómov sme na stanovenie frekvencií použili 135 DNA
vzoriek, ktoré boli náhodne vybrané z DNA banky Katedry molekulárnej biológie, PriF UK.
Obidva súbory boli podrobené analýze pomocou metódy TouchDown Bi-PASA, pre ktorú
sme navrhli vnútorné, alelovo špecifické primery pre normálnu a Z mutantnú alelu (tab. 2).
Vyštandardizovali sme PCR protokol tak, aby sa nám amplifikovali všetky požadované
fragmenty (obr. 1).

Tab. 2: Zoznam vnútorných primerov navrhnutých na TD-Bi-PASA. Vonkajšie primery sú
v tab. 1

BI-PASA
forward
MUT

exón

reverse WT

V

V

sekvencia 5 - 3
GCT-GTG-CTG-ACC-ATCGAC-A
AGC-AGC-TTC-AGT-CCCTTT-CTC
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Tm
(°C)
66,5
63,8
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Obr. 1: Schematické znázornenie princípu metódy Bi-PASA
Výsledky a diskusia
Pri porovnaní referenčnej sekvencie jednotlivých exónov (II, III, IV aV) AAT génu so
sekvenciami pacientov sme zistili prítomnosť troch typov deficitných alel Z, S a Mprocida
(tab. 3). Z celkového počtu 20 pacientov boli piati heterozygoti MZ a jeden heterozygot MS.
U jedného pacienta sa našli dve kópie Z alely (homozygot ZZ) a jeden pacient bol zložený
heterozygot Z/Mprocida. U zvyšných 12 pacientov nebola nájdená deficitná alela
v kódujúcich exónoch.
Okrem deficitných alel sme sekvenovaním zistili prítomosť polymorfizmov (normálne
alely) M1A, M1V, M2 a M3 (tab. 3). 10 pacienti sú homozygoti M1V a 3 pacienti sú
homozygoti M1A. U jedného pacienta sa našli dve kópie M2 a u piatich po jednej kópii M2.
Homozygotný stav M3 sa zistil u dvoch pacientov, zatiaľ čo heterozygotny stav M3 sa zistil
u piatich pacientov. Kombinácie genotypov normálnych a deficitných alel u jednotlivých
pacientov sú zhrnuté v tabuľke 4.

Tab. 3: Nukleotidová a aminokyselinová lokalizácia mutácií.
alela

normálna
alela

deficitná

exón

M1A
M1V

III
III

M2

II

M3
Z

V
V
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mutácia
T1209C (GTG→GCG)
V237A
GTG - V237
G873A (CGT→CAT)
R125H
A1699C (GAA→GAC)
E400D
G1595A (GAG→AAG)

E366K
A1362T (GAA→GTA)
E288V
T693C (CTG→CCG) L65P

alela
S
Mprocida

III
II

Tab. 4: Genotypy jednotlivých pacientov. Fialová – heterozygot, tyrkysová * – homozygot
alela║pacient
M1A
M1V
M2
M3
Z
S
Mprocida

1

2

*
*
*

*

3
*

4

5

6

7

8
*

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
* *
* *
*
* * * *

*
*

Navrhnutou metódou TouchDown Bi-PASA (obr. 2) sme podrobili analýze 335
fenotypovo zdravých jedincov slovenskej populácie rôznej vekovej kategórie. Z 335 jedincov
boli 6 nositelia Z alely v jednej kópii a zvyšných 329 jedincov bolo homozygotných pre M
alelu. Zistili sme, že frekvencia heterozygotov MZ v zdravej populácii je 1,82% a frekvencia
Z alely je 0,89%. Na základe získaných údajov predpokladáme, že frekvencia homozygotov
ZZ na Slovensku je 0,0008%. Avšak výskyt postihnutých jedincov deficienciou alfa-1antitrypsínu na Slovensku je pravdepodobne vyšší, pretože Z alela môže byť v kombinácii
s inými deficitnými alebo nulovými alelami (napr.: zložený heterozygot SZ, ZMmalton,
ZMprocida a iné) tak ako je to aj v iných európskych krajinách [3].
Porovnanie frekvencií heterozygotov MZ a Z alely rôznych štátoch s našimi
výsledkami znázorňujú grafy (Obr. 3, 4).

Obr. 2: Fotografia gélu TouchDown Bi-PASA. Celý amplikón V exónu má dĺžku 300bp
(funguje ako kontrola), amplikón o veľkosti 250bp je pre mutantnú alelu Z, amplikón
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o veľkosti 89bp je pre normálnu alelu M. MM- homozygot zdravý; MZ- heterozygot; ZZhomozygot mutantný; N- negatívna kontrola; L- 50bp ladder.
3,5
2,97

3,31

2,75

3

frekvencia MZ

3,11

2,5
2

1,7

1,82

2,09

2,08

1,9

1,84

2,1

1,38

1,5

1,13

1

0,64

0,58

0,5

el
gi
ck
Po
o
rt
ug
al
sk
o

B

o
H
ol
an
ds
Ve
ko
ľk
á
B
rit
án
ia
Ta
lia
ns
ko

Po
ľs
k

Írs
ko
Sl
ov
en
sk
o
Šp
an
ie
ls
ko
N
em
ec
ko
Fr
an
cú
zs
ko

ar
sk
o
Šv
aj
či
ar
sk
o

ko

M
aď

R
us

G

ré
ck
o

0

Obr. 3: Porovnanie frekvencie heterozygotov MZ medzi Slovenskom a inými krajinami [3, 4]
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Obr. 4: Porovnanie frekvencie Z alely medzi Slovenskom a inými krajinami [3, 4]
Vrámci etnickej skupiny slovenských Rómov bolo testovaných 135 jedincov a len
v jednom prípade bola metódou TouchDown Bi-PASA nájdená mutácia Z v jednej kópii
(0,74%). Zvyšní jedinci nie sú nositeľmi Z alely. Z našich výsledkov predpokladáme, že
frekvencia heterozygotov MZ ako aj samotnej Z alely je taká nízka, že daný súbor je počtom
jedincov nedostačujúci na jej stanovenie, alebo sa u Rómov nevyskytuje Z alela ako dôsledok
ich demografickej štruktúry a histórie.

Záver
Sekvenovaním kódujúcich exónov sme zistili, že u pacientov boli zastúpene tri
deficitné alely Z, S a Mprocida. Najčastejšou mutáciou bola práve substitúcia guanínu za
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adenín (GAG 1595 AAG) v poslednom exóne, ktorá zodpovedá Z alele. U piatich pacientov
sa vyskytovala v heterozygotnom stave, u jedného pacienta v kombinácii s ďalšou deficitnou
alelou Mprocida (CTG 693 CCG) a u jedného pacienta v homozygotnom stave. S alelu (GAA
1362 GTA) sme našli len u jedného pacienta a to len v jednej kópii. U zvyšných 12 sme
mutáciu zodpovednú za dané ochorenie nenašli v žiadnom z kódujúcích exónov.
Predpokladáme, že mutáciu môžu mať v iných oblastiach génu ako napríklad v regulačných

častiach, alebo sa u týchto pacientoch nejedná o deficienciu alfa-1-antitrypsínu ale o iné
pľúcne ochorenie. Okrem deficitných alel sme našli prítomné normálne alely M1, M2 a M3.
TouchDown Bi-PASA je metóda, ktorú sme zvolili ako rýchlu a nenáročnú metódu
(vzhľadom na čas a peniaze) na skríning zdravej slovenskej populácie (ZSP) 335 jedincov ako
aj slovenských Rómov (SR) 135 jedincov pre určenie frekvencie heterozygotov a frekvencie
Z alely. Zistili sme, že frekvencia heterozygotov MZ u ZSP je 1,82%, čo nás v porovnaní
s inými európskymi krajinami radí medzi krajiny s nižšou frekvenciou Z alely. Frekvencia
Z alely u ZSP je 0,9% a predpokladaná frekvencia homozygotov ZZ na Slovensku nepresahuje ani jednu tisícinu percenta (0,0008%). Vzhľadom na to, že sme u Rómskej populácii našli
len jedného heterozygota, nemôžme stanoviť frekvenciu heterozygotov MZ ani frekvenciu
Z alely.
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ERCC3/XPB helikáza v oprave DNA a v apoptóze
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Úvod a formulácia cieľa
Po poškodení DNA v bunke je jej prvotnou snahou dané poškodenie opraviť. Ak je
však toto poškodenie neúmerne veľké, bunky zastavia bunkový cyklus, čím poskytnú
opravným mechanizmom čas, potrebný na opravu alebo vstúpia do apoptózy. Bunky, ktoré sú
defektné v oprave DNA, majú tendenciu akumulovať poškodenie DNA. Bunky, ktoré sú
defektné v apoptóze, majú tendenciu prežiť aj s nadmerným poškodením, čím umožnia
replikáciu DNA cez poškodenie, čo spôsobuje mutácie, ktoré môžu viesť ku karcinogenéze.
Jedným z kľúčových proteínov zahrnutých v oprave a nepriamo aj v apoptóze je ERCC3/XPB
DNA helikáza. Na pochopenie vzťahu „genotyp-fenotyp“ medzi jednotlivými mutáciami
v ERCC3 géne a apoptózou sme sa zamerali na stanovenie priebehu apoptózy a jeho možnej
korelácie s typom a polohou konkrétnej mutácie.

Materiál a metódy
Na experimenty sme použili fibroblasty ovariálnych buniek čínskeho škrečka (CHO).
Z bunkovej línie CHO-AA8 bolo v 80-tych rokoch pripravených a zaradených do
komplementačných skupín viac ako 200 UV citlivých mutantov [1]. Z nich len sedem patrí do
tretej komplementačnej skupiny. Všetkých sedem mutantov a okrem nich aj ďalšie dva z tejto
komplementačnej skupiny, a to konkrétne 27-1, ktorý bol vytvorený z bunkovej línie CHO-9
a MMC-2 vytvorený z línie CHO-K1, bolo použitých na experimenty. Spolu tak tvoria
unikátny súbor deviatich škrečích bunkových línií mutantných v ERCC3 géne.

Čas iniciácie UV- žiarením indukovanej apoptózy v divých typoch a ich príslušných
mutantoch sme stanovili pomocou semikvantitatívneho testu tvorby apoptického rebríka
gélovou elektrofórézou. Ďalším krokom bolo porovnanie mutantov v signalizácii apoptózy.
Aktiváciu kaspáz sme sledovali kaspázovým testom, ktorý je založený na luminiscencii
luciferínu. Kaspázy 3 a 7 rozpoznávajú tetrapeptidovú sekvenciu naviazanú na aminoluciferín. Po jej odštiepení dochádza za pomoci luciferázy k oxidácii amino-luciferínu
a tvorbe luminiscencie, ktorú meriame v luminometri. Aktivitu kaspáz sme merali 10, 24, 32
a 48 hodín po ožiarení. Detailný priebeh apoptózy (skorá fáza, neskorá fáza) a nekrózy sme
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sledovali prietokovou cytometriou využitím Annexínu V-FITC a FDA. Prietokovou
cytometriou s použitím propídium iodidu sme sledovali aj fragmentáciu DNA a priebeh
bunkového cyklu po UV-ožiarení.

Výsledky a diskusia
Z výsledkov predchádzajúcich experimentov sme vedeli, že spomedzi všetkých
analyzovaných línií je línia UV24 najcitlivejšia k UV žiareniu a línia UV68 najrezistentnejšia.
Obidve tieto línie majú približne rovnako zníženú kapacitu nukleotidovej excíznej opravy [2].
Rozdiel v citlivosti by mohol byť zapríčinený práve v rozdielnej apoptóze, nakoľko ľudský
XPB proteín je zahrnutý v p53 závislej apoptóze [3].
Prvým cieľom bolo určenie iniciácie fragmentácie DNA pomocou semikvantitatívneho
testu tvorby apoptického rebríka. Fragmentácia sa objavuje u všetkých mutantov a divých
líniách po 24 hodinách po ožiarení. Pre vytvorenie porovnateľného rebríka u divých línií sme
však museli použiť až štvornásobne vyššiu dávku. Medzi mutantami sa z gélov nedajú určiť
žiadne rozdiely.

Obr. 1: Fragmentácia DNA po UV ( 10J/m2 ) ožiarení

Efektorové kaspázy 3 a 7 sú posledné v kaskáde signalizujúcej apoptózu pred
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fragmentáciou DNA. Čas, kedy sú iniciované, môže byť rozdielny u jednotlivých ERCC3
deficientných línií, čo by naznačilo rozdielnu kinetiku smrti buniek spôsobenú jednotlivými
mutáciami. Po desiatich hodinách od ožiarenia sme namerali minimálnu kaspázovú aktivitu.
Najvyššiu aktivitu kaspáz sme namerali po 24 a 32 hodinách od ožiarenia 10J/m2 UV. Medzi
jednotlivými mutantnými líniami sme síce zaznamenali rozdiel v kinetike aktivácie kaspáz 3
a 7, ktorý však nekoreloval s prežitím.
Kaspázová aktivita

Luminiscencia (RLU)

250000

200000

Ožiarené mutanty
150000

100000

Ožiarené divé
typy

50000

Neožiarené
0
0

10

20

30

40

50

ČCas
as po
ožiarení(hodiny)
(hodiny)
po ožiarení

Obr. 2: Aktivita kaspáz po UV (10 J/m2) ožiarení

Na sledovanie skorej a neskorej apoptózy, prípadne nekrózy sme využili prietokovú
cytometriu. Medzi mutantami sme ani touto metodóu nezaznamenali preukázateľný rozdiel.
Výnimkou bola len línia UV68, ktorá mala po 48 hodinách od ožiarenia výrazne menší podiel
apoptických buniek (Obr.3), čo len potvrdilo predchádzajúce výsledky prežívania po UV
ožiarení.
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Obr. 3: Apoptóza 48 hodín po UV ( 10J/m2 ) ožiarení
Rozdiel v prežívaní môže byť spôsobený aj schopnosťou zablokovať bunkový cyklus,
a preto sme sa ho rozhodli sledovať pomocou propídium jodidu prietokovou cytometriou.
Predbežné výsledky pripúšťajú práve túto možnosť, pretože línia UV68 si ako jediná
z mutantných ercc3 línií zachováva aspoň čiastočnú schopnosť zastavenia bunkového cyklu
v G2 fáze, čím umožní opraviť poškodenie pravdepodobne poreplikačnou opravou.

Záver
Detailné štúdium zahájenia apoptózy, prestavby vonkajšej bunkovej membrány
a objavenia sa fosfatydylserínu, aktivácie kaspáz 3 a 7 až po konečnú degradáciu
chromozomálnej DNA nám umožnilo vytvoriť si celkový obraz o regulácii UV-žiarením
indukovanej apoptózy a možnej úlohy proteínu ERCC3/XPB v nej. Zdá sa, že nami sledované
mutácie v tomto géne vedú k približne rovnakej signalizácii a priebehu apoptózy. Rozdiel
však môže byť v regulácii bunkového cyklu.

Poďakovanie
Chcela by som sa poďakovať najmä kolegom z Laboratória molekulárnej genetiky
Ústavu experimentálnej onkológie, v ktorom boli všetky experimenty uskutočnené. Moje
poďakovanie patrí najmä RNDr. Miroslavovi Piršelovi, CSc. za odborné vedenie.
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Príprava infekčného cDNA klonu vírusu šarky slivky kmeňa PPV-Rec
Alžbeta Nagyová, Lukáš Predajňa, Zdeno Šubr
Slovenská akadémia vied, Virologický ústav, Oddelenie rastlinnej virológie,
Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava, Slovensko, alzbeta.nagyova@savba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Genóm prevažnej väčšiny rastlinných vírusov tvorí RNA. Objav a komerčná príprava
reverznej transkriptázy umožnili prípravu plnodĺžkových cDNA klonov RNA vírusov.
Infekčné klony majú široké spektrum využitia. Poskytujú cenné informácie vo funkčnej
genomike vírusov, v štúdiu prírodzenej alebo indukovanej rekombinácie RNA, mechanizmov
vzniku defektných interferujúcich RNA alebo satelitných RNA [1]. Významne môžu prispieť
pri štúdiu interakcií vírus – hostiteľská rastlina. Tieto klony môžu byť považované za
zásobárne vírusových génov pre potreby vývoja antivírusových stratégií. V neposlednom rade
sú nutným východiskovým materiálom pre prípravu vírusových vektorov. Infekčné klony
RNA vírusov možno v zásade rozdeliť na dva typy: na infekčné RNA alebo infekčné cDNA
[2].
Vírus šarky slivky (Plum pox virus, PPV) je považovaný za jeden z najdeštruktívnejších rastlinných vírusov napádajúci kôstkoviny. Virión PPV je neobalený, vláknitého tvaru.
Genóm tvorí jednovláknová RNA pozitívnej polarity, ktorá kóduje jeden otvorený čítací
rámec. Ten je prekladaný do tzv. polyproteínu, ktorý sa v infikovanej bunke štiepi na desať
funkčných polypeptidov [3]. Izoláty PPV delíme do siedmych kmeňov, z ktorých epidemiologický dopad v našom regióne majú: PPV-D, PPV-M a PPV-Rec. Jednotlivé kmene sa
líšia do istej miery biologickými vlastnosťami a predovšetkým sekvenciou genómu. PPV-Rec
na základe sekvenčných dát je rekombinantná forma kmeňov D a M [4].
Doteraz boli pripravené infekčné klony jedného izolátu PPV-M a dvoch izolátov PPVD [5, 6, 7], ktoré boli použité na mapovanie determinantov patogenicity v genóme PPV [5],
na štúdium interakcií vírus - hostiteľská rastlina [8], in vivo rekombinácií [9], skladania
vírusových častíc [10] či skorého štádia iiinfekcie [11]. Predmetom nášho výskumu bola
príprava infekčného cDNA klonu kmeňa PPV-Rec, ktorý by sa dal využiť na ďalšiu analýzu
biologických vlastností tohto kmeňa a ich väzby na jednotlivé vírusové gény, resp. ich
produkty.
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Materiál a metódy
Pre prípravu infekčného cDNA klonu kmeňa PPV-Rec sme použili izolát BOR-3 [12].
Potrebné úseky genómu sme získali pomocou RT-PCR vírusovej RNA izolovanej z infikovaných rastlín Nicotiana benthamiana.
Na klonovanie a expresiu infekčnej cDNA PPV-Rec sme pripravili vektor kombináciou dvoch komerčných vektorov: pGem-3Zf(-) (Promega) slúžil ako základ a z plazmidu
pBI121 (Clontech) sme získali kazetu na expresiu v rastlinných bunkách. Plazmid sme
množili v E. coli DH5α a izovali metódou alkalickej lýzy [13] alebo pomocou kitu PureYield
Plasmid Miniprep System (Promega).
Alternatívne sme jednotlivé časti genómu vymieňali postupne v infekčnom klone pICPPV derivovanom z izolátu Rankovič (kmeň PPV-D) [14] pomocou prirodzených alebo
vytvorených unikátnych restrikčných miest a priebežne po každom kroku overovali infekčnosť konštruktov.
Infekčnosť pripravených klonov sme testovali transfekciou rastlín N. benthamiana
biolistickým spôsobom pomocou prístroja PDS-1000He (BioRad). Ako mikroprojektily
slúžili wolfrámové častice M-10 s efektívnym priemerom 0,7 µm (BioRad). Väzba DNA na
mikroprojektily prebiehala 10 min na ľade v prítomnosti 20 mmol/l spermidínu a 1,25 mol/l
CaCl2 za občasného premiešania. Častice s naviazanou DNA boli viackrát premyté etanolom
a nakoniec resuspendované etanole. Na transfekciu sme použili 20 µg DNA na 1 mg M-10 na
rastlinu a tlak hélia 9300 kPa [15].
Infekčnosť klonov sme vyhodnocovali detekciou príznakov infekcie a imunoblotom
rastlinných extraktov po SDS-PAGE v 10 % géle s monoklonálnou protilátkou 2H8 a
polyklo-nálnou protilátkou proti PPV [16].

Výsledky a diskusia
Infekčný cDNA klon kmeňa PPV-Rec izolátu BOR-3 sme sa pokúsili pripraviť dvoma
stratégiami.
V prvej stratégii sme jednotlivé úseky alebo celý genóm izolátu BOR3 získali
pomocou RT-PCR vírusovej RNA izolovanej z infikovaných rastlín Nicotiana benthamiana
a následne sme ich klonovali v nami pripravenom vektore.
Za rovnakých podmienok keď referenčný klon pIC-PPV vykazoval infekčnosť, nami
pripravený klon FL-10 infekčný nebol. Sekvenácia ukázala,že FL-10 nesie tranzíciu C → T
v pozícii 357, v dôsledku čoho v tomto mieste vznikol ochre stop kodon (TAA). Tento
problém sa nám podarilo odstrániť kombináciou s infekčným klonom pIC-PPV prostred1591

níctvom štiepných miest pre RsrII a NaeI. Získali sme štyri klony takejto chiméry, z ktorých
však ani jeden nebol infekčný.
Problémy s klonovaním plnodĺžkových cDNA klonov potyvírusov v baktérii E. coli sú
bežné [6, 17]. Predpokladáme, že genóm izolátu BOR-3 v oblasti génu P3 obsahuje pre
baktérie toxický úsek, čo neumožnilo namnoženie cDNA klonu v bunkách E. coli. LópezMoya a García [14] problém rastu baktérií s klonovanou cDNA PPV riešili vložením
rastlinného intrónu do oblasti otvoreného čítacieho rámca génu P3. Vložiť intrón do tejto
oblasti de novo sa nám nepodarilo, preto sme sa rozhodli pre druhú stratégiu.
Ako druhú stratégiu sme zvolili postupnú výmenu jednotlivých kratších úsekov
genómu BOR-3 s infekčným klonom pIC-PPV. Postupne sme pripravili 6 chimér: NSP3
(pIC-BOR3 9950-1008), NSP4 (pIC-BOR3 7934-1008), NSP5 (pIC-BOR3 6956-1008),
NSP6 (pIC-BOR3 4245-1008), NSP8A (pIC-BOR3 505-2434/4245-1008), NSP9 (pIC-BOR3
1-2434/4245-1008). Všetky pripravené konštrukty boli infekčné. Pre izolát Rankovič sú
charakteristické intenzívne, kým pre BOR3 skôr miernejšie príznaky infekcie. Po zámene
oblasti CI-NIa a hlavne P1-HC-pro sa príznaky vyvolané chimérami na N. benthamiana
zmiernili, boli charakteristické pre izolát BOR3. Elektroforetický profil CP a reaktivita s
protilátkami sa zmenili už po zámene 5’-koncovej tretiny jeho génu (Obr. 1.). Klony mali
namiesto jednopásového elektroforetického profilu dvojpásový profil charakteristický pre
kmeň PPV-Rec a prestali reagovať s monoklonálnou protilátkou 2H8, ktorá neviaže BOR-3
[16, 18]. Potvrdilo sa, že obe vlastnosti sú determinovaná výlučne 5’- koncom génu CP.
Posledný dosiaľ nezamenený úsek (1220 bp) zahrňa oblasť P3, 6K1 a 5’ koniec CI
vrátane intrónu z pôvodného infekčného cDNA klonu pIC-PPV. Klony získané výmenou
príslušného úsek z izolátu BOR-3 bez intrónu mali posunutý čítací rámec v dôsledku
jednonukleotidovej delécie a boli neinfekčné. V súčasnosti prebieha optimalizácia hybridnej
PCR, ktorá zahŕňa osobitnú amplifikáciu oblasti intrónu z pIC-PPV a oboch susedných oblastí
z genómu BOR-3 a následné spojenie týchto troch úsekov v ďalšej PCR. Takto pripravený
fragment by sa dal prostredníctvom štiepnych miest pre SexAI a SphI vložiť do konštruktu
NSP9 a nahradiť posledný úsek genómu so súčasným zachovaním intrónovej oblasti.
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Obr. 1: Schéma prípravy infekčného klonu PPV-Rec postupným zamieňaním úsekov pICPPV.
Vľavo reakcia jednotlivých konštruktov v imunoblote s monoklonálnou protilátkou 2H8, resp.
polyklonálnou protilátkou anti-PPV. Vpravo symptómy na N. benthamiana spôsobené týmito
konštruktami.
Dolu pre porovnanie „divý“ izolát BOR-3.
Záver
De novo pripravené cDNA klony izolátu BOR-3 neboli infekčné. Chiméry pripravené

postupným vymieňaním úsekov genómu infekčného klonu pIC-PPV za časti genómu izolátu
BOR-3 boli infekčné, pričom po zámene niektorých neštruktúrnych génov vyvolávali
miernejšie príznaky. Elekroforetický profil kmeňov PPV, ako aj reaktivita s testovanými
protilátkami sú determinované iba 5’- koncovým koncom génu CP. Príprava kompletného
infekčného klonu PPV BOR-3 zjavne vyžaduje zachovanie intrónu v cistróne P3.
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Porovnanie rôznych vyšetrovacích metód pri identifikácii somatických mutácií
génu K-RAS u pacientov s kolorektálnym karcinómom
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Úvod a formulácia cieľa
Po ochoreniach krvného obehu sú rakovinové ochorenia najčastejšou príčinou úmrtí
v priemyselných krajinách. Preto je snaha nájsť proti nim efektívnu liečbu. Tradične
používané cytostatiká inhibujú delenie buniek nešpecificky - pôsobia rovnako na proliferáciu
malígnych aj zdravých, najmä rýchlo sa deliacich buniek. Poškodzujú bunkové štruktúry
alebo ovplyvňujú bunkový metabolizmus.
Novú generáciu protinádorových liekov predstavuje cielená biologická liečba. Na
rozdiel od tradičných cytostatík blokuje proliferáciu buniek ovplyvnením molekúl, ktoré sú
nevyhnutné pre vznik a rast nádorov. Niektoré z nich sa nachádzajú aj v zdravých tkanivách,
ale v nádoroch je ich expresia zvýšená alebo sa vyskytujú v mutovanom stave. Hlavnou
výhodou biologickej liečby je zníženie vedľajších účinkov [1].
Cielená biologická liečba sa používa aj u pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka – kolorektálnym karcinómom (CRC). Kolorektálny karcinóm predstavuje druhú naj-

častejšiu príčina úmrtia na rakovinu v civilizovanom svete a jeho výskyt sa neustále zvyšuje.
Česká a Slovenská republika patria medzi prvých päť krajín sveta, kde má ochorenie najvyššiu incidenciu a mortalitu [2]. Riziko vzniku CRC závisí od genetických faktorov (rodinná
predispozícia) a od faktorov súvisiacich so životným štýlom ako je body-mass index,
množstvo fyzickej aktivity a strava [3].
Anti-rakovinový molekulárny cieľ pri biologickej liečbe je receptor pre epidermálny
rastový faktor (EGFR), frekventovane aktivovaný u pacientov s CRC. Po objavení významnej
funkcie signálnej dráhy EGFR v progresii CRC boli pre liečbu proti EGFR receptoru vyvinuté
imunoglobulínové G1 monoklonálne protilátky. Zablokovanie funkcie receptora vedie
k inhibícii signálnej kaskády a k zabráneniu rastu nádorových buniek [4].
Prítomnosť aktivačných mutácií génu K-RAS spôsobuje rezistenciu nádoru proti
pôsobeniu anti-EGFR monoklonálnych protilátok. Abnormálny KRAS proteín vďaka
štruktúrnym zmenám nepodlieha regulačnému vplyvu EGFR a neustále stimuluje proliferáciu
bunky napriek inhibícii EGFR. Z tohto dôvodu môžeme rátať s terapeutickým úspechom len u
pacientov s tumormi, ktorých bunky obsahujú iba nemutovaný gén K-RAS [5].
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Obr. 1: Vplyv mutácie génu K-RAS na funkciu EGFR receptoru [6].
A – za normálneho stavu je EGFR aktivovaný väzbou ligandu - stimulácia intracelulárnej signálnej dráhy, ktorej
súčasťou je KRAS, čo vedie k proliferácii bunky; B – protilátka proti EGFR zabraňuje jeho aktivácii - pri
nemutovanom géne KRAS (wild type) zabraňuje proliferácii nádorových buniek; C – dôsledkom aktivačnej
mutácie génu KRAS je stimuláciu bunky k proliferácii aj pri absencii aktivácie EGFR

Preto je nevyhnutné pred zavedením cielenej liečby proti EFGR testovať u pacientov
prípadnú prítomnosť mutácii génu K-RAS. Gén K-RAS je protoonkogén lokalizovaný na
krátkom ramienku 12. chromozómu. Výskyt mutovanej formy pri CRC je približne 35-42%
[7]. Somatické mutácie vedú najčastejšie k jedno aminokyselinovým substitúciám. Najfrekventovanejšie mutácie zohrávajúce významnu úlohu v progresii CRC boli identifikované
v exóne 2 v kodóne 12 (82% všetkých publikovaných nálezov) a v kodóne 13 (17%) [8].
V praxi existuje veľa rôznych diagnostických metód. Dôležité je zvoliť metódu s dostatočnou citlivosťou, s primeranými časovými a finančnými nárokmi. V našej práci sme sa
zamerali na porovnanie troch diagnostických metód pri identifikácii somatických mutácii
génu K-RAS u pacientov s kolorektálnym karcinómom.

Materiál a metódy
Izolácia DNA
DNA sme izolovali z čerstvých primárnych nefixovaných tumorov u pacientov s
kolorektálnym karcinómom, u ktorých bol CRC potvrdený histologickým vyšetrením na
patologickom oddelení. DNA sme extrahovali použitím kitu Nucleospin Blood Kit,
dodržaním postupu podľa užívateľského manuálu.
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SNaPshot
Metóda SNaPshot (Multiplex SNaPshot kit - Applied Biosystems) využíva predĺženie
primeru o jeden fluorescenčný dideoxynukleotid (ddNTP). Každý dideoxynukleotid je
značený inou farbičkou, s iným emisným maximom. Použité primery končia jeden nukleotid
pred potenciálnou génovou mutáciou alebo polymorfizmom. Značená báza sa dostane do
polohy mutácie alebo polymorfizmu. Následne sa vzorky analyzujú pomocou kapilárnej
elektroforézy s fluorescenčnou detekciou.

Sekvenčná analýza
Využitie rôzne fluorescenčne značených terminálnych ddNTP použitím Sangerovho
sekvenovania umožňuje určovanie primárnej sekvencie DNA v jednej reakcii. Do reakcie sú
pridané bežné neznačené nukleotidy a zmes značených ddNTP. Pri sekvenčnej PCR reakcii
získame zastúpenie značených produktov všetkých možných veľkostí. Následnou analýzou
pomocou kapilárnej elektroforézy s fluorescenčnou detekciou môžeme identifikovať celú
sledovanú sekvenciu.

StripAssay (Vienna Lab)
Metóda je založená na hybridizácii amplifikovaných PCR produktov s testovacím
stripom obsahujúcim alelovo špecifické imobilizované oligonukleotidové próby. Naviazané
komplementárne sekvencie sú detegované pomocou streptavidin – alkalickej fosfatázy
a farebných substrátov.

Výsledky a diskusia
Vyšetrili sme mutačný status génu K-RAS v exóne 2 v kodónoch 12 a 13 u pacientov
s CRC. Vzorky sme analyzovali z nefixovaného čerstvo resekovaného tumorového tkaniva
u pacientov v rôznych klinických štádiách. V oboch prípadoch bolo aspoň 50% zastúpenie
tumorového obsahu vo vyšetrovanom tkanive zhodnotené a potvrdené histologickým vyšetrením na patologickom oddelení pred stanovením mutačného statusu génu K-RAS. Súbor 12
pacientov tvorili 4 muži a 8 žien. Priemerný vek bol 62 rokov, rozmedzie od 44-85 a medián
57,5 rokov.
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Tab. 1: Prehľad údajov vyšetrovaných pacientov. Ade. – adenokarcinóm, Hlien. –
hlienotvorný karcinóm; T – T1- tumor prerastajúci submukózu, T2- tumor
prerastajúci muscularis propria, T3- tumor prerastajúci subserózu; N – N0 – infiltrované
lymfatické uzliny, N1- infiltrované 1 až 3 lymfatické uzliny, N2- infiltrovaných 4 a viac
lymfatických uzlín; M – výskyt metastáz – M1- potvrdené metastázy, M0 –bez metastáz,
Mx- neurčené

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pohlavie

Vek

Typ
nádoru

Lokalizáci
a

žena
žena
žena
muž
žena
žena
muž
muž
žena
žena
muž
žena

45r
57r
47r
80r
60r
85r
44r
57r
73r
62r
58r
75r

Ade.
Ade.
Hlien.
Ade.
Ade.
Ade.
Ade.
Hlien.
Ade.
Ade.
Ade.
Hlien.

ľavá
ľavá
?
ľavá
ľavá
pravá
ľavá
pravá
pravá
ľavá
pravá
pravá

T
3
3
3
2 až 3
3
3
3
3
3
1
2
3

N
1
1
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0

M
1
X
X
X
1
X
0
X
0
X
0
X

Stage
4
3
2
2
4
2
2
3
2
1
1
3

Metódu SNaPshot sme použili na vyšetrenie somatických mutácií v kodónoch 12 a 13
génu K-RAS, v pozícii kódujúcej mRNA c.34, c.35, c.37 a c.38

z tumorového tkaniva.

Pomocou metódy SNaPshot sme v súbore identifikovali 8 mutácií. Z toho v 12-tom kodóne 6
mutácií a v 13-tom kodóne 2 mutácie. Identifikovali sme 2 rôzne mutácie, c.35G>T v kodóne
12 a c.38G>A v kodóne 13.

Obr. 2: Výsledok SNaPshot metódy – negatívna vzorka vyšetrená v paralelnom experimente.
1 – pozícia c.34 kodónu 12, 2 – pozícia c.35 kodónu 12, 3 – pozícia c.37 kodónu 13, 4 –
pozícia c.38 kodónu 13
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Obr. 3: Výsledok SNaPshot metódy – slabá pozitivita – mutácia c.35G>T v kodóne 12
vyšetrená
v paralelnom experimente. 1 – pozícia c.34 kodónu 12, 2 – pozícia c.35 kodónu 12, 3 –
pozícia c.37
kodónu 13, 4 – pozícia c.38 kodónu 13

Obr. 4: Výsledok SNaPshot metódy – silná pozitivita – mutácia c.38G>A v kodóne 13
vyšetrená
v paralelnom experimente. 1 – pozícia c.34 kodónu 12, 2 – pozícia c.35 kodónu 12, 3 –
pozícia c.37
kodónu 13, 4 – pozícia c.38 kodónu 13

Ako druhú metódu sme použili metódu priameho sekvenovania DNA. Jej použitie
na detekciu génových alterácií je zlatým štandardom na detekciu zárodočných génových
mutácii vo vzorkách periférnej krvi. V prípade DNA izolovanej z geneticky heterogénneho
tumorového materiálu, navyše často infiltrovaného normálnymi bunkami bez mutácie, môže
zlyhať a vykazovať falošnú negativitu. To sa potvrdilo aj v našom testovanom súbore.
U pacientov so zastúpením K-RAS mutácie viac ako 20% bolo možné mutáciu identifikovať,
pri nižšom zastúpení sme dostali falošne negatívne výsledky. Okrem nízkej senzitivity je
nevýhodou priameho sekvenovania aj veľká finančná, časová a prístrojová náročnosť.
Ako tretiu metódu sme zvolili StripAssay - komerčný kit založený na hybridizácii
vzoriek s testovacím stripom obsahujúcim imobilizované alelovo špecifické próby. Táto
metóda je citlivejšia ako sekvenovanie. Nevýhodou je vysoká finančná náročnosť a schopnosť
identifikovať len 10 typov K-RAS mutácii na rozdiel od SNaPshot metódy ktorá ich dokáže
identifikovať 12.

Záver
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V našej práci sme porovnávali diagnostické metódy na identifikáciu somatických
mutácii génu K-RAS u pacientov s kolorektálnym karcinómom. Ako najvhodnejšia metóda sa
v naším podmienkach javí metóda SNaPshot.
Pre úspešnú detekciu je nevyhnutné použiť vysoko senzitívnu metódu akou je
SNaPshot. Boli sme schopní detegovať výskyt minimálne 2% mutovaných alel resp. vzorka
musí obsahovať aspoň štyri percentá buniek s mutáciou v heterozygotnom stave. Vyšetrenie
metódou SNaPshot sa dá uskutočniť za jeden deň, čo je na spodnej hranici časovej náročnosti
v porovnaní s inými metódami. Výhodou je, že je možné ju uskutočniť multiplexne a testovať
viacero mutačných pozícii naraz v jednej reakcii použitím primerov s rôznou dĺžkou, aby sa
predišlo ich vzájomnému prekrývaniu. Multiplexná esej je schopná detegovať simultánne
v jednej reakcii všetky potencionálne SNP pre vyšetrované pozície v kodónoch 12 a 13 génu
K-RAS. Jedným z rozhodujúcich faktorov je aj cena vyšetrenia na jedného pacienta, ktorá je

niekoľkonásobne nižšia ako v prípade komečných kitov keďže sa jedná o home-made metódu.
Efektívne a rýchle vyšetrenie somatických mutácií v klinicky významných kodónoch
12 a 13 génu K-RAS pomocou metódy SNaPshot prináša benefit pre liečbu pacienta vďaka
indikácii cielenej biologickej liečby.

Poďakovanie
Na tomto mieste by som chcela poďakovať primárke MUDr. Denise Ilenčíkovej, Phd.
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Identifikácia mutácií u pacientov s neurofibromatózou typu 1 v slovenskej populácii
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Úvod a formulácia cieľa
Neurofibromatóza typu 1 je autozomálne dominantné ochorenie s incidenciou 1:3500.
Má 100% penetranciu [1]. Ochorenie spôsobené mutáciami v géne NF1, ktorý je lokalizovaný
na chromozóme 17q11.2, pokrýva približne 350kb genomickej DNA a pozostáva zo 60
exónov [2, 3, 4, 5], pričom exóny 9br, 23a, 48a alternatívnemu zostrihu podliehajú (obr. 1)
[6]. NF1 gén kóduje proteín neurfibromím, ktorý má tumor supresorovú funkciu - je
negatívnym regulátorom protoonkogénu RAS. Sú známe jeho dve funkčné domény, RasGAP príbuzná doména (GRD) [7, 8, 9] a GRD cAMP/PKA doména [10].

Obr. 1: Štruktúra Nf1 génu pozostávajúceho zo 60 exónov.
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Diagnóza NF1 je stanovená, ak má pacient minimálne dve zo 7 základných diagnostických kritéríí, ktorými sú: minimálne 6 “café au lait“ škvŕn, freckling, očný glióm, prvostupňový príbuzný s NF1, 2 a viac Lishových nodulov, 2 a viac neurofibrómov alebo jeden plexiformný neurofibróm [11].
Väčšina pacientov je nositeľom zárodočnej mutácie NF1 v heterozygotnom stave. Asi
50% mutácii vzniká de novo. Najčastejšie sú malé delécie a inzercie, nonsense, missense a
splicingové mutácie, ktoré sa ďalej delia na typické a netypické splicingové mutácie.
Približne 5% pacientov má rozsiahle delécie celého NF1 génu a ďalšie 2% pacientov majú
vnútrogénové zmeny počtu kópií jedného či viacerých exónov (napr. delécie alebo duplikácie)
[12].
Inaktivácia druhej alely génu, napr. v neurofibrómoch, môže byť spôsobená rozsiahlou
deléciou génu pričom dochádza k strate heterozygozity (LOH), hypermetilácou NF1
promótoru alebo mutáciou vo vnútri génu (inzercia, delécia, bodová mutácia spôsobujúca
frameshift, missence mutácia, nonsence mutácia, splicingová mutácia) [13, 14].
Niektoré benígne tumory je možné odstrániť chirurgicky, pacienti s NF1 majú však
zvýšené riziko vzniku viacerých nádorových ochorení - gliómu optického nervu, neurofibrosarkómu, gliómu CNS, feochromocytomu, leukémií a rhabdomyosarkómu [15].
Cieľom našej práce bolo zaviesť na Slovensku identifikáciu mutácií v NF1 géne
založenú na sekvenovaní celej kódujúcej oblasti NF1 génu. Týmto spôsobom sme schopní
odhaliť aj mutácie ovplyvňujúce zostrih RNA, ktoré sa vyskytujú asi u 27% pacientov s NF1
[16]. Okrem typických mutácií v konsenzus zostrihových miestach, časté sú aj tzv. netypické
zostrihové mutácie, nachádzajúce sa hlboko v intronických sekvenciách, ktorých detekcia
pomocou metód zameraných na analýzu DNA by nebola možná.

Materiál a metódy
Z periférnej krvi pacientov sme pomocou ficolovej separácie izolovali leukocyty, ktoré
boli následne kultivované, aby sa zabezpečilo dostatočné množstvo materiálu. Z buniek bola
izolovaná RNA pomocou Trizolu (Invitrogen) a pomocou Superscript RT (Invitrogen) bola
pripravená cDNA. Pri nízkom výťažku RNA bolo treba celý postup opakovať. Z cDNA
pacienta sme pomocou PCR naamplifikovali celý NF1 gén v 5 prekrývajúcich sa
fragmentoch. Tieto sme separovali na 1% agarózovom géli, aby sme mohli odhaliť prípadné
rozsiahle delécie. Pomocou 18 špecifických primerov sme jednotlivé fragmenty postupne
sekvenovali použijúc sekvenačný kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit
(Applied Biosys-tems) a analyzovali v sekvenátore ABI 3130xl (Applied Biosystems).
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Identifikované mutácie sme následne overili na genomickej DNA pomocou PCR
amplifikácie a následného sekvenovania príslušného exónu NF1. Ak u pacienta sekvenovanie
neodhalilo žiadnu mutácia, vzorka bola analyzovaná pomocou MLPA. Táto metóda umožňuje
identifikovať rozsiahlejšie delécie alebo inzercie, ktoré by sekvenovaním neboli
identifikované.
Uvedený protokol bol prevzatý z práce Wimmer and Messiaen [16] a prispôsobený
naším podmienkam.

Výsledky a diskusia
Analyzovali sme vzorky 59 pacientov. Prevažnú väčšinu tvoria detskí pacienti.
Doteraz sme analýzu uzavreli u 37 pacientov. U 4 pacientov sme po preverení klinických
príznakov zistili, že neboli nositeľmi minimálne dvoch základných diagnostických kritérií,
preto boli zo zoznamu pacientov s NF1 vyradení. Môže však ísť niektoré z ochorení, ktoré má
podobné klinické prejavy ako NF1.
Z 33 klinicky potvrdených pacientov bola mutácia zistená sekvenovaním alebo MLPA
u 32 pacientov (tab. 1). Jeden pacient spĺňa diagnostické kritériá, ale mutácia nebola
objavená. Ostatní pacienti sú v štádiu sekvenovania prípadne MLPA analýzy.

Tab. 1: Podiel mutácií u klinicky potvrdených pacientov.
Frameshift mutácie
inzercie deléci Del
e
ins
Počet
paciento
v

5
(16%)

12
(37%)

In
frame
deléci
a 6nt
1
1
(3%) (3%)

nonsen Misse
ce
nce
mutácie mutác
ie
3
4
(9%)
(13%)

Splici
ng

Rozsiahl
e delécie

Del
celého
génu

3
(9%)

1
(3%)

2
(6%)

Najčastejší typ mutácií v našej vzorke pacientov je frameshift mutácia (obr. 2)
spôsobená menšími inzerciami alebo deléciami za vzniku predčasného terminačného kodónu.
Druhým najčastejším prípadom sú missence mutácie (obr. 3.), nonsence a splicing mutácie.
Menej častými sú rozsiahle vnútrogénové delécie alebo delécie celého génu spolu so
susednými génmi.
Po potvrdení mutácie sa jej prítomnosť overuje aj u rodičov a ďalších prvostupňových
príbuzných pacienta. Ak ide o dedičnú mutáciu, je potvrdená aj u rodiča. U niektorých
pacientov boli objavené de novo mutácie bez rodinnej anamnézy.
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Obr. 2: P16 Ex23.1 c.3913 delT insGAA Leu1305fs X5

Obr. 3: P22 ex 4b c.528

T→A Asp176Glu
V našej práci sme úspešne zaviedli protokol pre identifikáciu mutácií v NF1 géne.
Problematickou sa ukázala kultivácia bunkových kultúr a izolácia RNA. Z tohto dôvodu
musia byť opakované odbery u 6 pacientov. Problémy sa vyskytli aj pri amplifikácii PCR
produktov. Všetky nedostatky však postupne odstraňujeme.
Po dokončení analýz u všetkých pacientov budeme náš súbor detailnejšie porovnávať
s výsledkami iných štúdií.

Záver
Neurofibromatóza typu 1 v mnohých prípadoch môže spôsobovať vážne zdravotné
problémy, ktoré si vyžadujú chirurgický zákrok alebo v ťažších prípadoch aj chemoterapiu.
Preto je veľmi dôležité včasné a správne určenie diagnózy. Je známych niekoľko ochorení,
ktoré majú podobné klinické príznaky ako NF1. Na základe identifikovania mutácie v NF1
géne je možné ochorenie potvrdiť alebo v opačnom prípade vylúčiť, uvažovať o príbuznom
type ochorenia a podľa toho prispôsobiť aj terapiu. Pomocou našej metodiky je možné
správne identifikovať aj také mutácie v NF1, ktoré by na úrovni DNA nebolo možné.
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Sledovanie B-bunkovej imunitnej odpovede počas imunizácie glykokonjugátmi
Zuzana Neščáková, Slavomír Bystrický
Slovenská akadémia vied, Chemický ústav, Centrum excelentnosti Glycomed,
Dúbravská cesta 9, 845 38 Bratislava, Slovensko, zuzana.nescakova@savba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Celosvetovo sa zvyšujúca incidencia fungálnych ochorení a narastajúca rezistencia
voči antifungálnej terapii viedla v ostatných 18-tich rokoch k zvýšenému záujmu o vývoj
antifungálnej vakcíny [2, 5]. V súčasnosti boli identifikované sacharidové a proteínové antigény, vyvolávajúce imunitnú odozvu voči rôznym pôvodcom fungálnych ochorení. Vakcína
pripravená na báze takéhoto antigénu indukuje syntézu ochranných protilátok, T-bunkami
sprostredkovanú imunitnú odpoveď alebo kombináciu oboch ochranných mechanizmov [1,
3]. Manán, ktorý predstavuje polysacharidovú časť manoproteínu bunkovej steny, je
majoritný povrchový antigén Candida spp. Samotné fungálne polysacharidy väčšinou
indukujú slabú imunitnú odpoveď a nevedú k rozvoju imunitnej pamäte. Jednou z možností
ako postupovať pri navrhovaní efektívnej vakcíny je príprava glyko-proteínového konštruktu,
ktorý hostiteľský imunitný systém rozoznáva ako T-závislý antigén. Rôzne antigénne
konštrukty môžu indukovať odlišné zložky imunitného systému. Pri vývoji účinnej vakcíny je
teda nevyhnutná analýza tak humorálnej, ako i bunkovej imunitnej odpovede hostiteľského
organizmu. Predmetom práce bolo sledovanie B-bunkovej imunitnej odozvy počas vakcinácie
glykokonjugátmi. Pomocou prietokovej cytometrie a použitia fluorescenčných mikročastíc sa
stanovil tak imufenotypový profil, ako aj absolútny počet B lymfocytov v myšacej periférnej
krvi a slezine.

Materiál a metódy
Na imunizáciu Balb/c myší boli použité dva štrukturálne odlišné semi-syntetické
glykokonjugované konštrukty [5]. Syntézou 3,6- vetvených oligomanozidových fragmentov
manánu z bunkovej steny C. albicans, bol pripravený penta- a hexa-manozid, ktorý bol
následne konjugovaný s BSA. Potenciálny imunogén bol myšiam podávaný subkutánne,
v troch dávkach, s odstupom 14-tich dní. V rovnakom časovom odstupe sa vykonávalo aj
štúdium krvi a sleziny imunizovaných zvierat. Ako kontrola pre každú skupinu slúžili zdravé
nepichané zvieratá.
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Obr. 1: Štruktúra penta- a hexa-manozidového konjugovaného konštruktu.
Počas imunizácie bola imunologickou identifikáciou sledovaná kinetika jednotlivých
populácii B-lymfocytov v perifernej krvi a slezine myší. Imunofenotypizácia jednotlivých
populácií krvných elementov je založená na reakcii fluorescenčne značených monoklonových
protilátok so špecifickými bunkovými determinantami (CD znaky). Kvantifikáciu jednotlivých populácií umožňuje prietokový cytometer, ktorý elektronicky zaznamenáva intenzitu
rozptýleného a emitovaného svetla, spôsobenú každou bunkou prechádzajúcou laserom.
Multiparametrová cytometria umožňuje veľmi rýchlo a súčasne stanoviť tak morfologické,
ako aj imunologické parametre na úrovni jednej bunky. Na základe výskytu špecifických
diferenciačných znakov (CD45, CD19, CD23, CD25, CD27, CD54, CD80, CD86, IgM a IgD)
na povrchu B-lymfocytov, bolo možné kvantifikovať jednotlivé subpopulácie zrelých
aktivovaných a pamäťových B-lymfocytov. Porovnanie hodnôt získaných zo zdravých zvierat
s hodnotami imunizovaných, nám doplnilo informácie o reakcii imunitného systému na
podávané antigénne konštrukty.
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Výsledky a diskusia
Tab. 1: Hodnoty absolútnych počtov (AC) a % jednotlivých subpopulácií CD19+ CD45+ Blymfocytov získané v priebehu imunizácie glykokonjugovanými konštruktami
(pentammanozid - MP5 a hexamanozid - MP6).
PB
1th dose

%

Spleen
CD23+
AC %

AC

PB
1th dose

%

Spleen
CD25+
AC % AC 1th dose

PB
%

Spleen
CD27+
AC % AC 1th dose

PB
%

Spleen
CD54+
AC % AC

Control
M5
M6
2nd dose

27,7%
30,2%
9,1%
%

233 13,8% 502
Control
161 20,5% 5896
M5
48 6,5% 463
M6
AC %
AC 2nd dose

20,3%
4,6%
16,0%
%

155 40,1% 5431
Control
23 24,3% 3862
M5
72 24,2% 2072
M6
AC % AC 2nd dose

1,1% 8
0,0% 0
4,4% 21
% AC

1,8%
1,3%
1,8%
%

61
Control
340
M5
118
M6
AC 2nd dose

87,7%
85,4%
92,8%
%

497 95,8% 3093
334 97,4% 21948
437 97,8% 6728
AC % AC

Control
M5
M6
3th dose

21,9%
34,0%
19,6%
%

154 14,5% 1355
Control
213 14,6% 2486
M5
109 5,9% 886
M6
AC %
AC 3th dose

11,8%
9,5%
17,0%
%

77 38,1% 3473
Control
52 25,9% 3927
M5
127 27,2% 4787
M6
AC % AC 3th dose

1,3% 8
0,2% 1
0,8% 4
% AC

5,7%
4,0%
1,9%
%

447
Control
613
M5
243
M6
AC 3th dose

91,7%
89,7%
92,4%
%

619 96,2% 10018
469 97,7% 14160
474 96,4% 14055
AC % AC

60 36,5% 6700
Control
16 13,1% 2234
M5
48 16,1% 2933
M6
AC % AC 35-days after 3th

2,7% 35
0,6% 5
1,5% 10
% AC

1,5%
2,7%
2,8%
%

239
Control 67,5% 925 95,7% 18747
422
M5
93,0% 633 97,1% 16348
487
M6
91,5% 832 98,4% 17248
AC 35-days after 3th % AC % AC

Control 21,1% 144 14,6% 1286
Control
M5
30,2% 186 21,8% 3089
M5
M6
24,4% 123 20,8% 2987
M6
35-days after 3th % AC %
AC 35-days after 3th
Control
M5
M6

4,6%
3,1%
7,0%
%

1th dose

21,2% 146 14,5% 1155
Control
20,7% 134 30,1% 4011
M5
32,2% 91 32,4% 5150
M6
PB
Spleen
CD80+
% AC %
AC 1th dose

4,2% 46 30,1% 4321
Control
2,9% 11 10,2% 2001
M5
4,1% 30 11,9% 2198
M6
PB
Spleen
CD86+
% AC % AC 1th dose

Control
M5
M6
2nd dose

8,7%
10,2%
10,2%
%

49 10,2% 1012
Control
56 12,4% 2204
M5
55 11,3% 2102
M6
AC %
AC 2nd dose

9,2%
9,9%
9,1%
%

54 8,2% 1034
Control
49 10,6% 1499
M5
51 8,9% 1231
M6
AC % AC 2nd dose

Control
M5
M6
3th dose

9,4%
11,2%
11,4%
%

57 12,0% 1237
Control
65 22,8% 3026
M5
60 8,9% 1543
M6
AC %
AC 3th dose

9,9%
10,4%
8,5%
%

73 8,7% 895
Control
55 12,1% 1632
M5
47 9,3% 1491
M6
AC % AC 3th dose

Control 12,1% 165
M5
4,8% 18
M6
11,8% 82
35-days after 3th % AC
Control
M5
M6

8,5% 1210
Control
8,5% 102
9,5% 1229
M5
8,6% 36
9,1% 1481
M6
14,1% 83
%
AC 35-days after 3th % AC

28,7% 153 16,7% 1758
14,1% 83 11,8% 2132
17,6% 55 14,8% 2420

Control
M5
M6

9,2% 64
10,4% 72
16,1% 91

7,0%
7,4%
8,4%
%

0,8% 3
0,4% 2
0,0% 0
PB
%

6,3% 437
Control
4,2% 828
M5
3,3% 523
M6
Spleen
IgM+
AC % AC 1th dose

81,5% 287 93,2% 4394
90,6% 480 99,1% 15571
97,5% 311 92,2% 16166
Spleen
PB
IgD+
% AC % AC

64,2%
32,6%
62,9%
%

516 63,6% 1497
Control
171 50,5% 9545
M5
287 51,0% 3438
M6
AC % AC 2nd dose

40,2%
13,4%
36,7%
%

174 16,9% 861
54 34,0% 5624
79 28,2% 1968
AC % AC

80,6%
18,0%
72,2%
%

494 53,2% 3993
Control
107 40,6% 6468
M5
618 40,8% 8017
M6
AC % AC 3th dose

15,4%
10,6%
38,9%
%

76 23,5% 2587
41 28,4% 4787
145 31,3% 4755
AC % AC

1239
Control 72,5% 217 59,4% 9444
Control 10,7% 68 27,9% 5131
942
M5
35,9% 129 42,2% 9281
M5
3,9% 34 31,4% 4611
1507
M6
50,5% 377 40,9% 9431
M6
3,4% 24 24,5% 5220
AC 35-days after 3th % AC % AC 35-days after 3th % AC % AC

8,0% 1265
8,3% 1021
8,6% 1532

Control
M5
M6

46,6% 282 53,7% 5669
32,4% 183 43,5% 7585
33,9% 102 57,6% 11464

Control
M5
M6

27,2% 107 24,0% 2355
35,0% 63 32,3% 5908
20,9% 46 30,2% 4319

Záver
Porovnanie nameraných údajov medzi kontrolnými a imunizovanými zvieratami nám
poskytlo cennú doplňujúcu informáciu o reakcii imunitného systému na podávané antigény.
V porovnaní s kontrolou došlo k indukcii B-bunkovej odpovede, k nárastu celkového množstva B-lymfocytov, ako aj k zmenám v rámci špecifických subpopulácií pamäťových B-lymfocytov. Vzhľadom na rozdielne chemické štruktúry, bolo nevyhnutné, aj vzájomné porovnanie
injektovaných konštruktov. Z doposiaľ získaných výsledkov sa ako lepší imunogén javil
penta-manozidový konštrukt. Je teda zrejmé, že i tie najmenšie štrukturálne odlišnosti antigé-
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nu, môžu mať vplyv na imunologickú odozvu organizmu. Analýzou B-bunkovej imunitnej
odpovede, je tak možné získať cenný obraz o reakcii imunitného systému hostiteľa. Imunofenotypizácia a stanovenie absolútnych počtov subpopulácií špecifických B-lymfocytov je,
spolu s ďalšími metódami analýzy imunitnej odpovede, nevyhnutná pri navrhovaní
imunogén-nych konštruktov s potenciálnym využitím v antifungálnej vakcinológii.
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Úloha proteínov modifikujúcich históny vo virulencii a rezistencii
kvasinky Candida glabrata
Silvia Novohradská, Silvia Borecká
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie,
Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava, Slovenská republika, silvia.novohradska@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Komenzálne sa rod Candida vyskytuje ako súčasť prirodzenej mikroflóry mukóznych
slizníc. S nárastom používania povrchovej ale aj orálnej azolovej terapie dochádza k nárastu
infekcií spôsobených aj druhom C. glabrata. Asi najčastejšie sú postihované sliznice ústnej

časti hltana, pažeráku a vaginálne sliznice, vyskytujú sa aj prípady povrchovej kandidózy
pokožky a urinárneho traktu [1].
Neschopnosť C. glabrata produkovať extracelulárne proteázy, absencia hýf a znížená
schopnosť tvoriť biofilm sú faktory, ktoré skôr svedčia o nepatogénnosti tejto kvasinky [1, 2].
Napriek tomu však C. glabrata disponuje viacerými nástrojmi virulencie, ktoré z nej robia
druhého najčastejšieho kvasinkového patogéna po Candida albicans [2]. Jednotlivé faktory
virulencie spolu navzájom úzko súvisia. Napríklad tvorba vysoko rezistentého biofilmu je do
veľkej miery ovplyvnená schopnosťou kvasiniek adherovať a kolonizovať umelé alebo
bunkové povrchy. S adherenciou kvasiniek súvisí hydrofóbnosť bunkového povrchu (CSH),
tvorba hýf a mycélia či pseudomycélia [1, 3, 4]. Virulenciu ovplyvňuje aj schopnosť
produkovať rôzne hydrolytické enzýmy, adhezíny, schopnosť rásť pri vyšších teplotách (3842°C) a fenotypová variabilita tzv. „switching“ [1, 5, 6].
Virulencia ako aj rezistencia kvasiniek voči širokému spektru antifungálnych látok je
ovplyvnená viacerými faktormi. Jednými z nich sú aj procesy podieľajúce sa na prestavbe
chromatínu, ktoré vedú k zmene expresie génov zapojených do rôznych bunkových procesov
[7].
Hlavným cieľom prezentovanej práce bolo stanoviť vplyv prerušenia génov pre proteíny modifikujúce históny na virulenciu C. glabrata. V prvom kroku sme sledovali vybrané
faktory virulencie ako sú tvorba biofilmu a hydrofóbnosť bunkového povrchu v prostredí pri
30°C a 37°C.
Druhým cieľom našej práce bolo stanoviť citlivosť resp. rezistenciu voči azolovým
antibiotikám: flukonazolu, itrakonazolu a vorikonazolu; polyénovým antibiotikám: amfotericínu B a nystatínu ako aj voči cykloheximidu a ďalším inhibítorom, ako sú inhibítory
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bunkovej steny (kalkofluorová biela, kongočerveň) a látky spôsobujúce osmotický stres
(NaCl, sorbitol) ako aj oxidačný stres (menadion, diamid, SDS alebo peroxid vodíka). U
testovaných kmeňov bol sledovaný aj vplyv zvýšenej teploty resp. vystavenia buniek teplotnému šoku na prežívanie buniek.

Materiál a metódy
V práci boli použité kmene Candida glabrata s prerušenými génmi kódujúcimi
proteíny modifikujúce históny: set1∆, set2∆, set3∆, pho23∆, hst1∆, sir2∆, sir3∆ a rpd3∆, ako
kontrolné kmene boli použité kmene s prerušenými génmi cdr1∆ (gén kódujúci membránový
ABC transportér), pdr1∆ (gén kódujúci transkripčný faktor, zahrnutý do fenoménu
mnohonásobnej rezistencie) gsf2∆ (gén kódujúci membránový proteín endoplazmatického
retikula, ktorý umožňuje sekréciu niektorých transportérov hexóz) a dse2∆ (gén kódujúci
proteín podobný glukanáze, ktorý je sekretovaný dcérskou bunkou a odbúrava bunkovú stenu
zo strany dcérskej bunky, čím umožňuje jej oddelenie). Všetky kmene boli vytvorené na
genetickom pozadí kmeňa C. glabrata ATCC2001∆∆∆ (his3∆ leu2∆ trp3∆), ako štandardný
kmeň bol použitý C. glabrata ATCC2001. Tieto kmene boli poskytnuté prof. Karlom
Kuchlerom z Medical University Vienna.
Pri kultivácii kvasiniek boli použité tekuté a pevné komplexné glukózové (YPD) a
syntetické médiá RPMI (2% glukóza, pH=7) a YNB s obsahom glukózy 0,9%.
Schopnosť tvorby biofilmu na polystyrénových mikrotitračných platničkách bola
pozorovaná podľa upravenej metódy autorov Li et al. (2003) [8]. Ako kultivačné médium
bolo použité médium YNB s 0,9% obsahom glukózy a tvorba biofilmu bola sledovaná pri
teplote 30°C a 37°C. Vytvorený biofilm bol vyhodnotený pomocou farbenia kryštálovou
violeťou a redukciou XTT na XTT formazan mitochondriálnymi dehydrogenázami.
Hydrofóbnosť bunkového povrchu (CSH – cell surface hydrophobicity) jednotlivých
kmeňov bola stanovená dvojfázovou separačnou metódou podľa Klotz et al. (1985) [9].
Kvasinky boli kultivované v YNB médiu s 0,9% obsahom glukózy pri teplote 30°C a 37°C.
Bunky boli vytrepávané v n-oktáne a percento CSH bolo vypočítané podľa vzorca:
OD vzorky bez oktánu - OD vzorky s oktánom
× 100
OD vzorky bez oktánu
Optická hustota bola meraná pri vlnovej dĺžke 570 nm.
Pre stanovenie citlivosti kvasiniek na vybrané antifungálne látky (flukonazol, itrakonazol, vorikonazol, amfotericín B, nystatín a cykloheximid) bola použitá mikrodilučná
metóda podľa CLSI dokumentu M27-A2. Inhibícia rastu mikroorganizmov bola stanovená na
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základe absorbancie meranej oproti čistému RPMI médiu pri vlnovej dĺžke 570 nm.
Z nameraných hodnôt boli vypočítané hodnoty MIC50, ktoré stanovujú minimálnu
koncentráciu látok inhibu-júcu nárast mikroorganizmu na 50% oproti kontrole. Analýza
citlivosti na inhibítory kalko-fluorová biela, kongočerveň, NaCl, sorbitol, menadion, diamid,
SDS a peroxid vodíka bola vypracovaná pomocou kvapkových testov, kedy suspenzia
kvasiniek bola vykvapkávaná na pevné YPD médiá obsahujúce zvyšujúce sa koncentrácie
spomínaných inhibítorov.
Inhibícia rastu a životaschopnosti kvasiniek vplyvom zvýšenej teploty bola sledovaná
kultiváciou kvasiniek na YPD médiu v prostredí s teplotou 30°C, 35°C, 40°C, 45°C a 50°C
a zároveň teplotným šokom, kedy boli bunky inkubované pri 55°C v rôzne dlhých časových
intervaloch a následne vykvapkávané na pevné YPD médium.

Výsledky a diskusia
Autori Simonetti et al. [10] potvrdili efekt inhibítorov históndeacetyláz na adherenciu
C. albicans k epiteliálnym bunkám či prechod z kvasinkovej formy na hyfálnu. Nám sa

potvrdilo, že k výraznému zníženiu tvorby biofilmu oproti štandardu dochádza po prerušení
génu RPD3 a PHO23 a to najmä pri teplote 30ºC (Obr. 1, Obr. 2). U Saccharomyces
cerevisiae sú proteíny Rpd3p a Pho23p súčasťou 1,2 MDa Rpd3L komplexu, ktorý je okrem

iných procesov zahrnutý aj v regulácii odpovede na environmentálny stres [11, 12]. Ako sú
zložené podobné proteínové komplexy v C. glabrata zatiaľ nebolo podrobne popísané, avšak
vysoká identita na úrovni proteínov (92% v prípade Rpd3p a 59% v prípade Pho23p)
naznačuje funkčné podobnosti medzi týmito proteínmi.
Signifikantne zvýšená schopnosť tvoriť biofilm bola zistená u kmeňov sir2∆ a sir3∆
(Obr. 1, Obr. 2). Sir2p a Sir3p sú zložkou proteínového komplexu, ktorý prostredníctvom
„silencingu“ reguluje transkripciu EPA génov, kľúčových pre adherenciu a tvorbu biofilmu
u C. glabrata [2]. Prerušenie génov SIR2 a SIR3 má pravdepodobne za následok zvýšenie
expresie EPA génov a tým aj zvýšenú adherenciu a následne vysokú tvorbu biofilmu. Takáto
zvýšená schopnosť tvorby biofilmu bola dokázaná nielen pomocou redukcie XTT, ktorá
odráža metabolickú aktivitu buniek, ale aj pomocou farbenia biomasy biofilmu pomocou
kryštálovej violete.
Viacerí autori vo svojich prácach dokazujú, že hydrofóbnosť bunkového povrchu je
hlavným determinantom pre vznik biofilmu [8]. V našich experimentoch nebolo ani u jedného
z testovaných kmeňov pozorované výrazné zníženie CSH v porovnaní so štandardom, naopak
prerušenie génov SIR viedlo k výraznému zvýšeniu CSH (Obr. 3). Hoci u kmeňov sir2∆ a
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sir3∆ bola pozorovaná vysoká CSH pri kultivácii kvasiniek pri 30°C ako aj pri 37°C, vysoká

tvorba biofilmu bola pozorovaná len v prípade kultivácie kvasiniek pri 30°C. Podobne aj po
prerušení génu RPD3 nebola pozorovaná výrazne znížená CSH, ktorá by odrážala zníženú
tvorbu biofilmu. Tieto výsledky naznačujú, podobne ako predchádzajúce výsledky
experimen-tov s Candida albicans a Candida dubliniensis, že v tvorbe biofilmu zohráva
významnú úlohu viacero faktorov, nielen CSH [13].

Obr. 1: Porovnanie tvorby biofilmu u jednotlivých testovaných kmeňov redukciou XTT

Obr. 2: Porovnanie tvorby biofilmu u jednotlivých testovaných kmeňov farbením kryštálovou
violeťou

Obr. 3: Porovnanie percenta hydrofóbnych buniek u jednotlivých kmeňov C. glabrata
Zo získaných výsledkov testovania vybraných antimykotických látok vyplýva, že prerušenie jednotlivých génov nemá vplyv na zvýšenie resp. zníženie citlivosti daných kmeňov
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voči testovaným antimykotikám. Zaujímavým sa javí gén SET3, ktorého prerušenie vedie
k malému zníženiu citlivosti oproti štandardnému kmeňu C. glabrata ∆∆∆ u všetkých troch
testovaných azolových derivátov. U žiadneho z ďalších testovaných kmeňov nebol takýto
efekt pozorovaný. Pri použití inhibítorov bunkovej steny – kalkofluórovej bielej alebo
kongočervene nebol pozorovaný scitlivujúci vplyv prerušenia génov u jednotlivých kmeňov.
Všetky testované kmene rástli aj pri vysokých koncentráciách kalkofluórovej bielej (>300

µg/ml) a kongočervene (>10 mg/ml). Použitím látok spôsobujúcich oxidačný a osmotický
stres neboli zaznamenané žiadne rozdiely v citlivosti ani u jedného z testovaných kmeňov.
Rozdiel medzi štandardom a niektorými testovanými kmeňmi sa ukázal len pri použití SDS.
Konkrétne kmene s prerušenými génmi PHO23, SIR2, SIR3 a RPD3 boli citlivé už na
koncentráciu SDS 0,02%, zatiaľ čo kmeň ATCC2001∆∆∆ pri tejto koncentrácii rástol. Hoci
o vplyve prerušenia génov kódujúcich proteíny modifikujúce históny na citlivosť na
inhibítory rastu nie je dostatok informácií, podobné experimenty s S. cerevisiae ukázali, že
medzi týmito kvasinkami je niekoľko rozdielov. Napr. v prípade Rpd3p je zrejmé, že
prerušenie génu RPD3 v C. glabrata nemá vplyv na citlivosť resp. rezistenciu, avšak
prerušením tohto génu v S. cerevisiae dochádza k scitliveniu buniek voči cykloheximidu,
flukonazolu, itrakonazolu a iným azolovým derivátom [7, 11].
Všetky testované kmene kvasiniek boli schopné rásť pri teplote 40°C, kým pri teplote
45°C bola pozorovaná inhibícia rastu pri všetkých kmeňoch. Pri testovaní vplyvu teplotného
šoku na životaschopnosť kvasiniek bola zaznamenaná

zvýšená citlivosť v porovnaní

s kontrolným kmeňom (inhibícia rastu po 5. minúte) u kmeňov rpd3∆ (inhibícia rastu po 2.
minúte), pho23∆ (inhibícia rastu po 3. minúte), set1∆ a sir2∆ (inhibícia rast po 4. minúte).
Podobné výsledky boli pozorované u mutantov S. cerevisiae, kde prerušenie génu RPD3
viedlo k hypersenzitivite na teplotný šok [11].

Záver
Výsledky prezentované v našej práci ukázali, že prerušenie vybraných génov kódujúcich proteíny modifikujúce históny nemá vplyv na citlivosť resp. rezistenciu kvasiniek C.
glabrata voči rôznym inhibítorom. Pri štúdiu faktorov virulencie sa podarilo identifikovať 2

génové produkty (Rpd3p a Pho23p), ktoré by mohli predstavovať potenciálne miesta zásahu
antifungálnej terapie, ktorá by umožnila znížiť virulenciu C. glabrata.
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Úvod a formulácia cieľa
Mnohí vedci považujú transgénne rastliny 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 [1]. 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 [3]. 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 [4]. 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
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 [5]. Izolovaná DNA z environmentálnych
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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 [6].
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 TRFLP 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 vplyv geneticky
modifikovanej kukurice MON 810 (Bt kukurica) na diverzitu pôdnych baktérií a či dochádza
k zmenám diverzity aj v rámci ročného obdobia.

Materiál a metódy
V práci boli použité 3 rôzne odrody transgénnej kukurice MON 810: DKC 3512 YG,
DK 3946 YG a MEB 483 BT od firmy Dekalb a 1 kontrolná kukurica bez genetickej
modifikácie DKC 3511 (Dekalb). Tieto kukurice boli vysiate na poli Výskumného pracoviska
Borovce, každá na parcele o šírke 4 riadky a dĺžke 300 m. Zber pôdnych vzoriek prebehol
v dvoch termínoch a to koncom júla 2009 a koncom septembra 2009.
T-RFLP analýza:

 Izolácia DNA z pôdnych vzoriek pomocou kitu Power Soil DNA Isolation Kit (MoBio)
 Amplifikácia génu 16S rDNA pomocou primerov – 8f FAM a 926r PCR program: 2 min.
-95°C; + 35 x: 30s-94°C+30s-47˚C+1 min.-72°C; + 7 min.- 72°C

 Restrikčné štiepenie PCR fragmentu restrikčnou endonukleázou CfoI, štiepenie: 5U enzýmu na 37°C na 3 hod.

 Kapilárna elektroforéza na automatickom sekvenátore ABI 3100 Prism Avant (Applied
Biosystem) a vyhodnotenie získaných výsledkov pomocou GeneMapper 3.5 software
(Applied Biosystem)
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Výsledky a diskusia
Získané výsledky neukazujú významné kvalitatívne zmeny v zložení bakteriálneho
spoločenstva, ale poukazujú na

výkyvy v kvantitatívnom zložení jednotlivých druhov

baktérií.
Kapilárna elektroforéza vzoriek z júla 2009 (Obr. 1, Obr. 2, Obr. 3, Obr. 4):

DKC 3512 YG (MON 810)

Obr. 1: Obrázok znázorňuje elektroforetogram vzorky DKC 3512 (MON 810),
môžeme tu detegovať asi 24 T-RF píkov.
DK 3946 YG (MON 810)

Obr. 2: Obrázok znázorňuje elektroforetogram vzorky DK 3946 YG (MON 810),
môžeme tu detegovať iba asi 11 T-RF píkov.
MEB 483 BT (MON 810)

Obr. 3: Obrázok znázorňuje elektroforetogram vzorky MEB 483 BT (MON 810),
môžeme tu detegovať asi 32 T-RF píkov.
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DKC 3511 (Kontrolná kukurica)

Obr. 4: Obrázok znázorňuje elektroforetogram vzorky DKC 3511 (Kontrolná kukurica),
môžeme tu detegovať asi 27 T-RF píkov.
Kapilárna elektroforéza vzoriek zo septembra 2009 (Obr. 5, Obr. 6, Obr. 7, Obr. 8):

DKC 3512 (MON 810)

Obr. 5: Obrázok znázorňuje elektroforetogram vzorky DKC 3512 (MON 810),
môžeme tu detegovať asi 21 T-RF píkov.
DK 3946 YG (MON 810)

Obr. 6: Obrázok znázorňuje elektroforetogram vzorky DK 3946 YG (MON 810),
môžeme tu detegovať iba asi 25 T-RF píkov.
MEB 483 BT (MON 810)

Obr. 7: Obrázok znázorňuje elektroforetogram vzorky MEB 483 BT (MON 810),
môžeme tu detegovať asi 36 T-RF píkov.
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DKC 3511 (Kontrolná kukurica)

Obr. 8: Obrázok znázorňuje elektroforetogram vzorky DKC 3511 (Kontrolná kukurica),
môžeme tu detegovať asi 15 T-RF píkov.
V Tab. 1 sú zhrnuté množstvá T-RF píkov pri jednotlivých vzorkách:

Tab. 1: Kvantitatívne zastúpenie bakteriálnych druhov pri transgénnych a kontrolnej
kukurici.
Typ kukurice

Množstvo T-RF píkov
Júl 2009

DKC 3512 YG (MON
810)
DK 3946 YG (MON
810)
MEB 483 BT (MON
810)
DKC 3511 (Kontrola)

September
2009

24

21

11

25

32

36

27

15

Z uvedených výsledkov vyplýva, že sa mení kvantitatívne zastúpenie bakteriálnych
taxónov pri jednotlivých odrodách transgénnej kukurice aj pri kontrole. Zmeny v počte
baktérií sme zaznamenali aj medzi zberom z júla a septembra 2009. Chceli sme zistiť, či
dochádza k preukázateľnej zmene diverzity vplyvom genetickej modifikácie medzi letným
obdobím, keď kukurice boli v kvitnúcom období a medzi jeseňou, tesne pred zberom. Hoci
sme zaznamenali kvantitatívne zmeny v zložení bakteriálneho spoločenstva, ale tieto zmeny
nemôžeme považovať iba ako dôsledok genetickej modifikácie, pretože zmena sa týkala aj
kontrolnej kukurice. Dospeli sme viacmenej k rovnakému výsledku ako Ikeda et al. , ktorí
zistili, že vplyv transgénnych rastlín na pôdne mikroorganizmy je menej významný
v porovnaní so zmenami, ktoré môžu zapríčiniť faktory vonkajšieho prostredia, keďže
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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 [7].

Záver
V práci sme sledovali možný vplyv transgénnej kukurice MON 810 na diverzitu
pôdnych baktérií. Zistili sme zmeny v počte jednotlivých bakteriálnych taxónov medzi
transgénnymi kukuricami a medzi kontrolou. Zmeny sme zaznamenali aj medzi zbermi z júla
a septembra 2009, ale tieto zmeny nie sú zapríčinené iba genetickou modifikáciou. Väčšie
zmeny v diverzite spôsobujú faktory vonkajšieho prostredia.
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Úvod a formulácia cieľa
Myší herpetický vírus 4 (MuHV-4) je prirodzený patogén drobných, voľne žijúcich
hlodavcov. Z myšovitých hlodavcov Clethrionomys glareolus a Apodemus flavicollis
odchyte-ných na území Slovenska a Čiech bolo izolovaných celkovo osem izolátov Myšieho
herpetic-kého vírusu (MHV). Za prototypový kmeň je dnes považovaný kmeň MHV-68
a spolu s ďalším kmeňom MHV-72 slúži ako model na štúdium patogenézy ľudských
lymfotropných onkogénnych gamaherpesvírusov, predovšetkým vírusu Epsteina-Barrovej
(EBV) a Ľudského herpesvírusu asociovaného s Kapošiho sarkómom (HHV-8) [1,2]. Genóm
MHV-68 (Acc. No. U97553) je na molekulárnej úrovni veľmi podobný genómom iných
gamaherpesvírusov [3]. Kóduje minimálne 80 otvorených čítacích rámcov (ORF), z toho 63
s výraznou homológiou a kolinearitou ku genómom EBV a HHV-8. Kóduje tiež homológy
bunkových génov, čo je spoločnou vlastnosťou všetkých gamaherpesvírusov. Veľká
pozornosť sa v súčasnosti venuje aj štúdiu MHV špecifických génov (mnohé sú lokalizované
na ľavom konci genómu), ktoré sa podieľajú na navodení a udržiavaní latencie a podľa
najnovších poznatkov sa všetky tieto gény vo svojich funkciách počas latentnej fázy infekcie
navzájom dopĺňajú a ovplyvňujú.
Medzi tieto gény patrí aj ORF M3, ktorý kóduje sekrečný proteín bez zistenej
homológie k známym bunkovým alebo vírusovým proteínom (obr.1A). M3 proteín moduluje
imunitný systém hostiteľa destabilizáciou chemokínovej siete [4]. ORF M3 je transkribovaný
počas akútnej infekcie v pľúcach infikovaných myší a tiež v slezine v skorých štádiách
latencie. Z 1,4 kb dlhého transkriptu je translatovaný 44 kDa proteín, sekretovaný in vitro do
média. M3 proteín má unikátnu anti-chemokínovú aktivitu so širokým spektrom pôsobenia.
Napríklad, selektívne, s vysokou afinitou viaže myšie a ľudské chemokíny a blokuje ich

signalizačnú funkciu. Väzbou chemokínov blokuje migráciu leukocytov, čím chráni vírusom
infikované bunky pred deštrukciou imunitným systémom. Už pri nízkych koncentráciách
blokuje väzbu CXCL8 a CCL3 k vysoko afinitným bunkovým receptorom a rovnako blokuje
indukciu signálnej transdukcie in vitro CCL5 chemokínom. V najnovších experimentoch
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expresia rekombinantného M3 proteínu v pankrease pre-diabetických myší účinne blokovala
autoimunitnú reakciu voči bunkám produkujúcim inzulín a zabránila rozvoju diabetu [5].
mRNA M3 proteínu, ktorý má 406 AMK je prepisovaná z komplementárneho vlákna.
Molekulárno-biologické štúdie kmeňa MHV-72 ukázali, že ORF M3 má v porovnaní
s kmeňom MHV-68 kodón meniacu mutáciu v nukleotide 920 (substitúcia A→G) [6]. V
AMK 307, v blízkosti chemokín-väzobného miesta M3 proteínu, bola zistená zámena Asp za
Gly (obr.1B). Táto mutácia znižuje hydrofilicitu M3 proteínu a tiež predikovanú expozíciu
povrchu proteínu (obr.1C,D). Analýza niektorých anti-chemokínových vlastností M3
proteínov kmeňov MHV-72 a MHV-68 in vitro ukázala, že médium buniek infikovaných
vírusom MHV-72 v porovnaní s vírusom MHV-68 odlišne inhibuje chemokíny CCL5, CCL2,
CCL11 a CXCL8, pričom najvýraznejší rozdiel bol v inhibícii ľudského chemokínu CCL5
[6].

Rekombinantné

M3

proteíny

(MHV-72

aj

MHV-68)

pripravené

pomocou

bakulovírusového expresného systému tiež inhibovali všetky testované chemokíny. Najväčší
rozdiel medzi aktivitou M3 proteínov oboch kmeňov bol zistený pre chemokín CCL5, keď
aktivita rekombinantného M3 proteínu MHV-72 bola takmer 10x vyššia ako M3 proteínu
MHV-68 (Belvončíková, nepublikované údaje).
Cieľom našej práce je zistiť vplyv kmeňovo-špecifickej mutácie v proteíne M3 MHV72 na jeho štruktúru určenú difrakčnými metódami. Nakoľko je mutácia v porovnaní
s kmeňom MHV-68 blízko miesta pre väzbu chemokínov predpokladáme, že analýza
rozdielov v štruktúre oboch proteínov napomôže lepšie porozumieť mechanizmom väzby M3
proteínu k chemokínom. Na prípravu dostatočného množstva proteínov potrebného na
kryštalizáciu sme využili pET26b(+) expresný systém a bielkoviny sme exprimovali v E.coli
kmeňoch Rosetta (DE3) a BL21 (DE3).

Materiál a metódy
Klonovanie M3 génu: Fragment s M3 génom (1351 bp) z MHV-72 alebo MHV-68
klonovaný v pGEM-T-Easy [6] sme reamplifikovali pomocou PCR (1. denaturácia 95°C 45
sek., 2. anelácia primerov 52°C 30 sek., 3. polymerizácia 72°C 2 min; 35 cyklov) pomocou
PfuDNA polymerázy (Promega) a primerov s vloženými sekvenciami pre restrikčné

endonukleázy BamHI a HindIII. PCR produkty boli klonované do plazmidu pET-26b(+) a
rekombinantné plazmidy pET26b-M3/MHV72 a pET26b-M3/MHV68 boli transformované
do buniek E.coli kmeňa TG1. Špecificitu vybraných klonov (C) (s M3 génom MHV72) a (1)
(s M3 génom MHV68) sme potvrdili RFLP analýzou (s HindIII, BglI, RsaI) a sekvenovaním.
Expresia a purifikácia M3 proteínu: M3 proteín MHV-72 a MHV-68 boli exprimované
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v bunkách E.coli, kmeňov Rosetta (DE3) a BL21 (DE3) pri teplotách kultivácie 37°C, 24°C
a 18 °C. Hladina expresie pri teplote 37°C bola sledovaná po 4 a 16 hod kultivácie; pri
teplotách 24°C a 18°C po 16 hod kultivácie. Expresia oboch M3 proteínov bola indukovaná
pridaním 0,5 mM IPTG do LB média a vyhodnotená pomocou SDS-PAGE [7]. Prítomnosť
proteínov v solubilnej frakcii sme overovali analýzou supernatantu po sonikácii buniek.

Obr. 1: Analýza mutácie M3 génu MHV-72 (A) Lokalizácia ORF M3 a unikátnych
génov MHV (M1-M14). (B) Časť primárnej sekvencie M3 génu s mutáciou v kmeni MHV72. (C) Predpokladaná sekundárna štruktúra časti proteínu (H - α helix, T - otáčka, S - β list).
(D) Porovnávacia analýza hydrofilicity a povrchovej expozície (surface exposure - SE) Cterminálnej oblasti M3 proteínu podľa Kyte a Doolitle (KD) [8], Hopp a Woods (HW) [9]
a Janin a kol. (SE) [10].
Výsledky a diskusia
Fragment s M3 génom z vírusu MHV-68 a MHV-72 sme úspešne naklonovali do
expresného plazmidu pET-26b(+), ktorý exprimuje proteíny do periplazmatickej frakcie.
Sekvencia rekombinantných plazmidov pET26b(+) bola preverená restrikčným štiepením
s HindIII (6353 a 210 bp dlhé fragmenty) a RsaI (1760, 1358, 1315, 1231, 399, 318, 93 a 89
bp dlhé fragmenty) (obr.2, dráhy 1,3,5, a 7). Profil štiepenia s BglI odlišný v prípade plazmidu
s M3 génom MHV-72 (3658, 1941 a 964 bp) od plazmidu s M3 génom MHV-68 (4622
a 1941 bp) potvrdil prítomnosť kmeňovo špecifickej mutácie v ORF M3 MHV-72 (obr.2,
dráhy 3 a 7). Rekombinantné plazmidy s génom M3 proteínu boli transformované do buniek
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E.coli BL21 (DE3) a Rosetta (DE3). Najvyššiu expresiu M3 proteínov MHV-72 a MHV-68

sme dosiahli v bunkách E. coli, Rosetta (DE3) pri teplotách kultivácie 24°C a 18 °C
(obr.3A,B).

Obr. 2: RFLP analýza pET26b-M3/MHV68(1) (dráhy č. 1-3) a pET26bM3/MHV72(C) (dráhy č. 5-7)
(č. 1 a 5 – štiepenie s HindIII; č. 2 a 6 – štiepenie s BglI; č. 3 a 7 – štiepenie s RsaI; č.
4 – 1 kbp DNA ladder, Promega).

Obr. 3: Expresia M3 proteínu MHV-72 (A) a MHV-68 (B) v bunkách E.coli, Rosetta (DE3).
(dráhy č. 1. - neindukované bunky, 2. – 4h indukcia pri 37°C , 3. – 16h indukcia pri 37 °C, 4.
– 16h indukcia pri 24 °C, 5. – 16h indukcia pri 18 °C). MWS (marker molekulových
hmotností, Fermentas).
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Záver
Pripravili sme rekombinatné plazmidy pET-26b(+) exprimujúce M3 proteín MHV-72
a MHV-68. Kmeňovo-špecifickú mutáciu sme potvrdili pomocou restrikčného štiepenia
s BglI (obr.2) a sekvenovaním. M3 proteín sme úspešne exprimovali v bunkách E.coli, kmeňa
Rosetta (DE3) pri teplotách 24 a 18°C. Proteíny sme detegovali v solubilnej frakcii. Relatívne
nízka produkcia rekombinantného proteínu nie je prekvapujúca, keďže je exprimovaný do
periplazmy. Jeho výťažok je možné zvýšiť využitím iného expresného vektora, ktorý
produkuje proteín do cytoplazmy (napr. pET28a(+)).
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Úvod a formulácia cieľa
Karcinóm prsníka je v rámci Slovenskej republiky najčastejšie sa vyskytujúce zhubné
ochorenie žien [1]. Najrizikovejšou skupinou sú ženy vo veku nad 65 rokov s incidenciou
1391,7 diagnóz na 100 000 žien [2].
Napriek včasnému záchytu mamárneho karcinómu, približne u 50% pacientok sú
identifikované metastázy už pri prvej návšteve u lekára. Liečba mamárneho karcinómu
obvykle zahŕňa chirurgickú liečbu, rádioterapiu a chemoterapiu. U niektorých pacientok bola
zaznamenaná rezistencia na chemoterapiu už na začiatku liečby. Tento typ rezistencie sa
označuje ako vnútorná rezistencia (intrinsic). Rezistencia na liečbu cytostatikami sa môže
objaviť i počas liečby a označuje sa ako získaná rezistencia.
Rezistencia na chemoterapiu býva spôsobená rôznymi mechanizmami ako napríklad
znížený transport podávaného cytostatika do bunky, zvýšená detoxifikácia prostredníctvom
proteínov rodiny cytochrómov, modifikácia cieľovej molekuly pre cytostatikum, schopnosť
nádorovej bunky uniknúť apoptóze alebo zvýšený eflux cytostatika do extracelulárneho
priestoru [3]. Najzávažnejšie je, ak bunky vykazujú multiliekovú rezistenciu (MDR –
multidrug resistance). Tá je výsledkom rezistencie buniek na širokú skupinu cytostatík,

pôsobiacich často odlišnými mechanizmami, a to aj vo veľmi vysokej koncentrácii [3, 4].
Fenotyp MDR často sprevádza také vlastnosti buniek ako strata kontroly bunkového cyklu
alebo genómová instabilita [4].
MDR fenotyp je výsledkom nadexpresie génov rodiny abc kódujúcich kazetu ATPviažúcich transportérov (transportérov ABC) [5]. ABC kazeta obsahuje 49 génov kódujúcich
skupinu transmembránových proteínov schopných jednosmerne transportovať široké
spektrum substrátov. Smer transportu je cez membrány von z buniek alebo z cytoplazmy do
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organel. Gény sú rozdelené do podrodín A-G (ABCA – ABCG) [3, 6].
Na MDR fenotype sa podľa aktuálnych informácii podieľajú proteíny: ABCB1
(MDR1, Pgp) - člen podrodiny B [7], ABCC1, ABCC2, ABCC3, ABCC4, ABCC5, BCC11
(MRP1-5 a 8) - členovia podrodiny C [8-13] a ABCG2 (BCRP) - člen podrodiny G [14].
Neustále však prebieha výskum asociácie MDR fenotypu nádorových buniek s nadexpresiou
aj ďalších členov rodiny abc.
Bolo dokázané, že u mamárneho karcinómu sú frekventovane nadexprimované gény
mdr1 a členovia podrodiny C (abcc1, abcc2) a abcg2, čo priamo ovplyvňuje nízku efektivitu

chemoterapie [15].
Topoizomerázy sú enzýmy, ktoré sa reverzibilne viažu na DNA a uvoľňujú jej
sekundárnu štruktúru počas replikácie. V prípade chemoterapie, s použitím antracyklínových
derivátov, dochádza k ich ireverzibilnej väzbe na topoizomerázy viazané na DNA. Tento
komplex pôsobí ako blok replikácie a spôsobuje kumuláciu dvojvláknových zlomov DNA, čo
v konečnom dôsledku vedie k apoptóze [16]. Z klinického hľadiska je nadexpresia
topoizomeráz považovaná za favorizujúci znak pri liečbe nádorov antracyklínovými derivátmi
a jedmi topoizomeráz [17].
Naším cieľom bolo odhadnúť mieru rizika rezistencie pacientok s recidivujúcim
mamárnym karcinómom na ďalšiu chemoterapiu prostredníctvom kvantitatívnej analýzy
nadexpresie génov abc zodpovedných za vývoj rezistencie. Ďalším cieľom bolo identifikovať
nadexpresiu topoizomeráz, a tým bližšie špecifikovať skupinu žien, u ktorých by terapia
antracyklínovými derivátmi mohla byť výhodná. Tieto poznatky umožnia zvýšiť mieru
personalizácie liečby pacientok s mamárnym karcinómom modifikáciou štandardných
liečebných protokolov.

Materiál a metódy
Vzorky tkaniva: Vzorky tkaniva (core-cut) od pacientok s recidivujúcim mamárnym
karcinómom boli odoberané ihlou pod sonografickým zobrazením na mamologickom
oddelení (MO) OUSA. Vzorky core-cut biopsie boli uchovávané v roztoku RNA later na
ochranu RNA a skladované v chladničke až do doby izolácie RNA (cca 7 dní). Zdravé
tkanivo z mliečnej žľazy dodalo oddelenie patológie a taktiež bolo do izolácie RNA
uchovávané v roztoku RNA later v chlade. Na expresnú analýzu sme z MO získali materiál
iba z jednej core-cut biopsie od každej pacientky.

Príprava vzoriek: Vzorky tkaniva sme pomocou sterilnej gázy zbavili roztoku RNA
later a vložili do predchladenej trecej misky s tekutým N2. Vymrazenú vzorku sme
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homogenizovali v tekutom N2 pomocou vibračného homogenizátora Micro-Dismembrator
U (B. Braun) až do jemného prášku. Homogenizované vzorky sme okamžite prenášali do
roztoku TRI Reagent RT v ktorom prebiehala izolácia RNA.

Izolácia RNA: Totálnu RNA sme izolovali pomocou kitu TRI REAGENT RT
(Molecular research center, Inc) podľa návodu výrobcu [18]. Koncentráciu a integritu RNA
(hodnota RIN – RNA integrity number) sme zisťovali pomocou čipu RNA nanochips
(Agilent) kitom Agilent RNA 6000 Nano reagents (Agilent) v prístroji Agilent 2100
bioanalyzer. Do syntézy prvého vlákna cDNA sme vybrali vzorky RNA s RIN vyšším ako 5.

Prepis do cDNA: cDNA sme prepisovali z totálnej bunkovej RNA pomocou kitu
Ready-To-Go First Strand cDNA (GE) podľa návodu výrobcu [19]. Do cDNA syntézy sme
použili 3 µg totálnej RNA.

Purifikácia cDNA: cDNA pred Real-Time PCR sme purifikovali a kvantifikovali.
Purifikáciu sme robili pomocou kitu Agencourt RNAclean na báze magnetizovateľných
partikúl (Agencourt Bioscience). Kvantifikáciu cDNA pomocou spektrofotometra Nanodrop
ND-1000 (Thermo Scientific) s príslušenstvom (PC)- P16.

Tab. 1: Sondy pre Real-Time PCR.
Názov TaqMan
Č.
sondy
Alias
1 ABCB1
2 ABCC1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ABCC2
ABCC3
ABCC5
ABCC8
ABCC11
ABCG2
Topoizomeráza
1
Topoizomeráza
2a
Topoizomeráza
2b
huGAPDH

Kat. označenie
Applied
Biosystems
Hs00184491_m1
Hs01561484_m1

Fluorescečná
farbička

MDR1, Pgp
MRP1
ATPbin.cassette
CFTR/MRP
CFTR/MRP
CFTR/MRP
CFTR/MRP
BCRP

Hs01039213_m1
Hs00358656_m1
Hs00981089_m1
Hs01093761_m1
Hs01090768_m1
Hs00184979_m1

FAM
FAM
FAM
FAM
FAM
FAM

CFTR/MRP

Hs00243257_m1

FAM

CFTR/MRP

Hs00172214_m1

FAM

CFTR/MRP
Hs00172259_m1
House-keeper 4326317E

FAM
FAM

FAM
VIC-MGB

Real-Time PCR: PCR amplifikácia na báze real-time PCR (RT-PCR) pomocou
analyzátora 7500 Fast Real-Time PCR System (Applied Biosystems). PCR amplifikáciu sme
vykonávali v 25 ul objeme v 96-jamkovej platni. Každá vzorka a každá sonda bola analyzovaná
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paralelne. Do jednej jamky sme pridali minimálne 12 ng cDNA. Na amplifikáciu sme použili
sondy TaqMan pre expresné analýzy (Applied Biosystems) (Tab. 1). Analýzu výsledkov
amplifikácie sme robili prostredníctvom softvéru 7500 v2.0.1 (Applied Biosystems). Výsledky
sme exportovali do tabuľkovej formy Microsoft Office Excel.

Korelácia výsledkov sledovania patologickej expresie s klinickým nálezom: Výsledky
analýz sme konzultovali s ošetrujúcim mamológom.

Výsledky a diskusia
Stanovili

sme expresiu

vybraných

génov

abc a topoizomeráz

u4

pacientok

s recidivujúcim mamárnym karcinómom. Charakteristiky pacientok sú uvedené v Tab. 2. Za
nadexprimované sme považovali tie gény nádorového tkaniva, ktorých expresia dosiahla
minimálne 1,5-násobok hodnoty expresie rovnakého génu v zdravom tkanive [20].
Tab. 2: Charakterizácia pacientok s recidivujúcim mamárnym karcinómom.

Č.

Číslo pacienta
(r. narodenia)

histologický
nález

dátum
operácie

dátum
dôkazu
recidívy

histol. klas.
recid. ca
prsníka

Expresia
ABC

Expresia
Top1,
Top2A,
Top2B

1

539/10
(1938)

pT1a N0
Mx GII
Stage I

12/200
7/2007
8

rpT2 Nx
Mx
GIII

abcc2
2,5x

V norme

2

595/10
(1954)

pT2 N0 Mx
10/200 02/201
údaje
GIII
8
0
nedostupné
Stage IIA

abcc4
67,3x

3,6x
1,8x
11,7x

594/10
(1954)

T2 N1 M1

abcc5
Nehodnot
3x
i-teľné
abcc1
629/10
02/201
Údaje
1,7x
Nehodnot
T1 N1 Mx 2002
4
(1953)
0
nedostupné
abcc3
i-teľné
3x
Klasifikácia TNM – T veľkosť nádoru, N – stupeň postihnutia lymfatických
uzlín metastázou, M – počet metastáz na vzdialených miestach; G (grade) –
veľkosť a histologická charakteristika nádoru, Stage – určenie rozsahu choroby na
základe veľkosti tumoru postihnutia lymfatických uzlín a prítomnosti vzdialených
metastáz

3

1998

02/201
údaje
0
nedostupné

U pacientky 539/10 sme dokázali 2,5-násobnú nadexpresiu u génu abcc2 a zníženú
expresiu ostatných sledovaných génov abc a topoizomeráz. U pacientky 595/10 sme detegovali
67,3-násobnú nadexpresiu génu abcc4. Dokázali sme aj významnú nadexpresiu génov pre
topoizomerázy Top1 (3,6x), Top2A (1,8x) a Top2B (11,7x). U pacientky 594/10 sme dokázali 3-
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násobnú nadexpresiu génu abcc5 a u pacientky 629/10 sme dokázali 1,7-násobnú nadexpresiu
génu abcc1 a 3-násobnú nadexpresiu génu abcc3.
Core-cut biopsia poskytuje relatívne malé množstvo materiálu, čo bolo príčinou malého

výťažku totálnej RNA potrebnej na prepis do cDNA pre ďalšiu analýzu pomocou real-time PCR.
Analýza integrity RNA pomocou bioanalyzátora na čipe zároveň odhalila značnú mieru
degradácie RNA. Hodnota RIN u vzoriek 594/10 a 629/10 bola 2,4 – 2,7. Za optimum je
považované RIN s hodnotou vyššou ako 5 [18]. Napriek tomu sme tieto vzorky analyzovali,
pričom sme do úvahy brali iba tie hodnoty expresie génov, ktorých štandardná odchýlka dosiahla
predpísanú hodnotu max. 0,3 [21]. Z hodnotenia expresie sme z tohto dôvodu vyradili analýzu
génov abcb1, abcg2, abcc2 u vzoriek pacientok 595/10, 594/10 a 629/10 a génov pre
topoizomerázy u vzoriek pacientok 594/10 a 629/10. Na základe týchto zistení môžeme
konštatovať, že pre analýzu expresie viacerých génov simultánne je potrebný odber väčšieho
množstva materiálu - aspoň z 2 core-cut biopsií od jednej pacientky.
Na základe získaných výsledkov môžeme povedať, že predpokladaná liečba na báze
antracyklínových derivátov u pacientok 539/10, 594/10 a 629/10 nebude mať taký efekt ako
v prípade amplifikácie topoizomeráz v porovnaní s pacientkou 595/10. Naopak, dokázaná miera
nadexpresie abcc2 u pacientky 539/10, abcc5 u pacientky 594/10, abcc4 u pacientky 595/10
a nadexpresia génov abcc1 a abcc3 u pacientky 629/10 poukazuje na zvýšenú pravdepodobnosť
efluxu vybraných cytostatík (viď Tab. 3).
Dokázaná miera nadexpresie génov pre topoizomerázy u pacientky 595/10 poukazuje na
zvýšenú

pravdepodobnosť

dobrej

odpovede

na

liečbu

antracyklínovými

derivátmi.

Tab. 3: Substráty nadexprimovaných transportérov ABC
Transportér Substráty
Inhibitory topoizomerázy I, Inhibitory topoizomerázy II, Vinca
alkaloidy, Taxány, Antracyklínové ATB, Metotrexát,
ABCC1
Mitoxantrone, Cyklofosfamid, Glutatiónové konjugáty, Sulfátové
konjugáty, Anti androgény, Inhibítory proteázy HIV, Beberin
Inhibitory topoizomerázy I, Inhibitory topoizomerázy II, Vinca
alkaloidy, Taxány, Protinádorové ATB, Metotrexát, Mitoxantrone,
ABCC2
Flavonoidy, Lopinavir, Olmesartan, Antvirotiká
Vinca alkaloidy, Inhibitory topoizomerázy II, Metotrexát
ABCC3
Inhibitory topoizomerázy I, Metotrexát, Leukovorín, Analógy
nukleozidov, Cyklofosfamid, Ifosfamid, Cyklické nukleotidy,
ABCC4
Glutatiónové a Slufátové konjugáty, Foláty, cirkulujúce steroidy
Analógy nukleozidov, 6-mercaptopurín, 6-thioguanín, PMEA,
ABCC5
ťažké kovy,
S-(2,4-dinitrophenyl)glutathione
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Záver
Dokázaná miera nadexpresie topoizomeráz čiastočne prispieva u analyzovaných
pacientok

s recidivujúcim

mamárnym

karcinómom

k personalizácii

terapie

pomocou

antracyklínových derivátov a zvyšuje šancu na lepšiu odpoveď na terapiu. Zároveň nadexpresia
génov abc poukazuje na riziko neúčinnosti terapie vybranými cytostatikami.
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Biologická aktivita magnetickej nanokoloidnej kvapaliny v podmienkach in vitro
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Úvod a formulácia cieľa
Nanoštrukturované formy hmoty, vrátane nanočastíc (z angl. Nanoparticle, NP) sú

častice s minimálne jedným rozmerom menším ako 100 nm [1]. Prechodom na nanoškálu
získavajú/nadobúdajú častice unikátne vlastnosti (tepelné, izolačné, vodivé a iné), ktoré sa
intenzívne využívajú v mnohých priemyselných odvetviach, vrátane medicíny a molekulárnej
biológie. Hlavným cieľom využitia NP v medicíne je zlepšenie diagnostiky a liečby
onkologických ochorení. Intenzívny výskum je zameraný hlavne na cielený transport liečiv,
kde NP slúži ako nanovektor. Na zvýšenie biokompatibility a zníženie biodegradácie NP sú

častice obaľované rôznymi surfaktantami. Naväzovanie špecifických ligandov, proteínov,
liečiv a pod., (tzv. funkcionalizácia NP) má zabezpečiť nasmerovanie inkorporácie NP do
určitých buniek a tkanív [2]. Nakoľko produkcia vyrobených (engineered) nanočastíc každým
rokom stúpa, problém bezpečnosti/rizika NP pre človeka ako aj celý ekosystém je vysoko
aktuálny.
Cieľom našej práce bolo stanovenie biologickej (cytotoxickej a genotoxickej) aktivity
magnetickej nanokoloidnej kvapaliny v podmienkach in vitro.

Materiál a metódy
Bunková línia A549 je tvorená ľudskými nádorovými bunkami, odobranými
z pľúcneho epitelu 58-ročného muža kaukazoidnej rasy. Bunky A540 sa kultivujú v DMEM
médiu obohatenom o 10%-né fetálne teľacie sérum a antibiotiká (kanamycín 100 µg/ml,
penicilín 100 U/ml, streptomycín 100 µg/ml) pri teplote 37ºC a 5% CO2.
Magnetická nanokoloidná kvapalina (MNK). Nanosférické superparamagnetické

častice magnetitu (Fe3O4, 10 nm v priemere) obalené dvoma surfaktantami, oleátom sodným
(OS) a polyetylénglykolom (PEG) vo vode boli pripravené chemickou cestou (koprecipitáciou) na Ústave experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Koncentrácia nanočastíc
magnetitu vo vode je 100 mg/ml, oleátu sodného 110 mg/ml, a polyetyléglykolu 25mg/ml.
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Ovplyvňovanie buniek. Surfaktanty (OS a PEG) sme mali k dispozícii v práškovej
forme, z ktorej sme si pripravili zásobné roztoky v eppendorfových skúmavkách. Na prípravu
zásobných roztokov PEG-u sme 25 mg surfaktantu rozpustili v 1ml sterilnej vody. Na
prípravu zásobných roztokov OS sme rozpustili 110 mg OS v 1 ml sterilnej vody.
Zmes surfaktantov PEG-OS sme pripravili v pomere 1:14 (PEG:OS). V tomto pomere
sa tieto surfaktanty nachádzajú na povrchu nanočastíc magnetitu. Cytotoxicitu zmesi sme pri
krátkom (4h) vplyve sledovali pri koncentráciách, ktoré zodpovedajú koncentrácii oboch
surfaktantov pri aplikácii MNK v rozpätí 0.1 – 0.9mM. To znamená, že pri 0.1mM
koncentrácii MNK boli použité koncentrácie OS:PEG (0.084mM:0.006mM), 0.2mM MNK
(0.167mM:0.012mM),

0,3mM

MNK

(0,251mM:0.017mM),

0,4mM

MNK

(0.334mM:0.023mM), 0,5mM MNK (0.418mM:0.028mM), 0,6mM MNK (0.5mM:
0.035mM), 0,7mM MNK (0.585mM:0.041mM), 0,8mM MNK (0.669mM:0.046mM), 0.9mM
(0.752mM:0.052mM).
MTT test. Bunky sme ovplyvňovali na 96-jamkových platničkách. Na platničky sa
nasádzali bunky v počte 4x103 – 8x103 buniek na jamku. Po dosiahnutí exponenciálnej fázy
rastu sme bunky ovplyvňovali rôznymi koncentráciami surfaktantov a NP magnetitu (MNK).
Bunky sme ovplyvňovali 4 hodiny (4h) alebo 24 hodín (24h) v médiu so zníženou
koncentráciou séra (2% FCS). Po ukončení vplyvu sme médium odsali, bunky sme premyli
fosfátovým pufrom (PBS) a pridali čerstvé médium. K bunkám sme pridali MTT farbičku (1
mg/ml). Po 4. hod. inkubácii sme médium s MTT farbičkou zliali a do každej jamky sme
pridali 100 µl DMSO. Po 30. minútach sme zmerali absorbanciu pomocou prístroja
ELISAreader.
Jednobunková

gélová elektroforéza (SCGE). Na špeciálne upravené sklíčka

(odmastené a potiahnuté 1% NMP agarózou) sme nakvapkali prvú vrstvu gélu (100 µl 1%
NMP agarózy v PBS). Na túto spodná vrstva agarózy sme nanášali 85 µl 0.75% LMP agarózy
s bunkami (2.5x104 buniek). Takto pripravené gély sme lyzovali v lyzujúcim roztokom (2,5M
NaCl, 0,1M chelatónIII, 0,01M Tris, 1M NaOH, pH=10) 1h pri teplote 4˚C. Po ukončení lýzy
sme lyzujúci roztok zliali, sklíčka sme nechali odkvapkať a potom sme ich naukladali do
horizontálneho elektroforetického tanku. Sklíčka sme zaliali elektroforetickým roztokom
(0,3M NaOH, 0.01M Chelatón III). Roztok sme nechali pôsobiť 40min pri teplote 4˚C.
Vplyvom alkalického prostredia dochádza k odvíjaniu DNA v miestach zlomov.
Elektroforéza prebiehala 30min pri 25V a 300 mA v tom istom roztoku pri teplote 4 ºC. Po
ukončení elektroforézy sme sklíčka vybrali z elekroforetického tanku a nechali odkvapkať.
Pred farbením fluorescenčnou farbičkou sme sklíčka neutralizovali v neutralizačnom roztoku
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(0,4 M Tris, pH=7,5) 2x 10min. Sklíčka sme farbili etídium bromidom (20 µl, 5ug/ml)
a hodnotili vo fluorescenčnom mikroskope.
Mikrojadrový test (micronucleus test). Hladiny mikrojadier po vplyve surfaktantov,
zmesi surfaktantov a magnetickej kvapaliny sme sledovali v troch časových intervaloch: i)
okamžite po ukončení ovplyvňovania (0 minúta), ii) 24h po ukončení ovplyvnenia a iii) 48h
po ukončení ovplyvňovania. Mikrojadrá sme stanovovali v interfáznych bunkách na základe
morfologických kritérií podľa Miller et al. (1995). Na Petriho misky (Ø60mm) sme nasadili
3.105 buniek. Po dosiahnutí exponenciálnej fázy rastu sme bunky ovplyvňovali 24h
vybranými koncentráciami surfaktantov, ich zmesou a rôznymi koncentráciami magnetickej
kvapaliny. Po ukončení ovplyvnenia sme bunky prepláchli Hanksovým roztokom a do Petriho
misiek, ktoré boli určené na analýzu mikrojadier po 24h a 48h postkultivácii sme pridali

čerstvé médium. V čase analýzy mikrojadier sme bunky fixovali ľadovým fixačným roztokom
(metanol : kys. octová, v pomere 1:3). Po 15min. sme bunky prepláchli destilovanou vodou
a nechali ich cez noc vyschnúť. Vyschnuté PM sme farbili farbičkou DAPI (0,2 µl/ml) 40min.
pri teplote 37ºC. Po zafarbení. sme bunky premyli čerstvým roztokom McIlvaine (0,2 M
Na2HPO4) a následne destilovanou vodou. Na vyschnuté PM sme kvapli dve kvapky
glycerínu, ktoré sme prikryli krycími sklíčkami a bunky sme hodnotili pomocou
fluorescenčného mikroskopu. Hodnotili sme 500 buniek/1 krycie sklíčko. Výsledkom bolo
určenie % mikrojadier na 1000 buniek.

Výsledky a diskusia
Koloidná magnetická kvapalina má tmavo hnedé sfarbenie, čo spôsobovalo nepresnosti pri použití kolorimetrického MTT testu. Aby sa minimalizovali nepresnosti pri zisťovaní
cytotoxicity MNK a eliminovali sa falošne negatívne výsledky, metódu sme museli
modifikovať. V úvodných experimentoch sme merali absorbancie jednotlivých koncentrácií
MNK v neprítomnosti buniek. Hodnoty absorbancií namerané v prítomnosti MNK sme
korigovali v závislosti od hodnôt absorbancií samotného magnetitu (výsledok neuvádzame).
Na Obr. 1 sú prezentované výsledky z cytotoxicity. Zníženie životaschopnosti buniek
A549 sme vplyvom PEG surfaktantu nezistili po 4h ani po 24h pôsobení na bunky A549 . Po
vplyve oleátu sodného (OS) sme zistili, že OS má cytotoxické účinky. Kým po 4h vplyve sa
hodnota IC50 dosiahla pri koncentrácii 0.9mM, po 24h pôsobení OS už pri koncentrácii
0.2385mM (Obr. 1b). Signifikantné rozdiely cytotoxicity v závislosti od dĺžky ovplyvňovania
buniek sa pozorovali aj po vplyve MNK. Krátkodobé pôsobenie MNK viedlo k postupnému
znižovaniu životaschopnosti buniek (IC50 = 1.5161mM), zatiaľ čo po 24h vplyve MNK sme
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zaznamenali prudký pokles životaschopnosti buniek (IC50= 0.6006mM) (Obr. 1a)). Podobné
výsledky boli publikované v prácach Lewinski et al., 2008 [3]; Hu et al., 2009 [4]; Gupta et
al., 2005 [5], ktorí taktiež skúmali cytotoxicitu NP magnetitu. Pri sledovaní cytotoxicity MNK
(0.1 – 1.4 mM), zmesi surfaktantov (A-I) a surfaktantov (OS 0.05 – 0.55mM, PEG 1-125µM)
sme zistili podobne ako Sun et al., (2006) [6], že toxicita oleátu sodného, zmesi surfaktantov
ako aj vzorky nanočastíc sa zvyšuje s narastajúcou koncentráciou (Obr. 1a, 1b) ako aj
s predlžujúcim sa časom pôsobenia skúmanej látky na bunky. Taktiež sme zaznamenali, že pri
nízkych koncentráciách OS ako aj zmesi OS+PEG dochádza k miernemu zvýšeniu
proliferácie buniek, čo mohlo byť výsledkom stimulácie signálnych dráh, pôsobiacich
v cytosole bunke (Obr. 1b).
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Obr. 1: Cytotoxicita MNK, surfaktantu OS a zmesi surfaktantov po 4h a 24h vplyve. a)
cytotoxicita MNK ,b) cytotoxicita oleátu sodného a zmesi surfaktantov - koncentrácii 0,1mM
MNK zodpovedá pomer OS:PEG (0.084mM:0.006mM), 0.2mM MNK (0.167mM: 0.012mM),
0,3mM MNK (0,251mM:0.017mM), 0,4mM MNK (0.334mM:0.023mM), 0,5mM MNK
(0.418mM:0.028mM), 0,6mM MNK (0.5mM: 0.035mM), 0,7mM MNK (0.585mM:0.041mM),
0,8mM MNK (0.669mM:0.046mM), 0.9mM (0.752mM:0.052mM)

Genotoxickú aktivitu nanočastíc, surfaktantov a zmesi surfaktantov sme sledovali
dvoma metódami,

jednobunkovou

gélovou

elektroforézou

(po

4h

a 24h

vplyve)

a mikrojadrovým testom (po 24h vplyve). Po 4h vplyve vzorka nanočastíc indukovala
signifikantne zvýšené hladiny zlomov DNA v porovnaní s kontrolou pri koncentráciách 0,1
mM – 0,2mM, 0,4mM – 0,8mM a 1mM – 1,4mM, zatiaľ čo zvýšená hladina poškodení DNA
pri koncentráciách 0,3mM a 0,9mM sa nepozorovala (Obr. 2). Sínusoidný charakter indukcie
1636

poškodení DNA sme pozorovali, podobne ako Lindberg et al., 2009 [7]; a Chi et al., 2009
[8], aj po 24h vplyve (Obr. 2). Kým pri koncentrácii 0,1mM sme zaznamenali zvýšenú
hladinu zlomov DNA v porovnaní s kontrolou (p<0,001), signifikantný rozdiel medzi
kontrolou a koncentráciou 0,2mM sme nezistili. Pri koncentráciách 0,3mM - 0,5mM hladina
zlomov DNA opäť mierne lineárne stúpala (p<0,001) a pri koncentrácii 0,6mM hladina
zlomov začala klesať (p<0,001).
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Obr. 2: Indukcia zlomov DNA vplyvom rôznych koncentrácií MNK po 24h vplyve. Stĺpce
predstavujú priemer ±sd. Štatisticky preukazné rozdiely medzi kontrolou a sledovanou
koncentráciou MNK na hladine preukaznosti ** p<0,01 a *** p<0,001

Schopnosť indukovať zlomy DNA sme pozorovali po 4h vplyve surfaktantov OS
(0.8mM), PEG-u (0.125mM) a zmesi surfaktantov (OS:PEG, 0.418mM:0.028mM) a po 24h
vplyve

PEG-u

(0,125mM),

OS

(0.2mM)

a zmesi

surfaktantov

(OS:PEG,

0.167mM:0.012mM). Po 4h vplyve sme zistili zvýšenú hladinu zlomov DNA po vplyve OS
a zmesi surfaktantov (p<0,001), po 24h vplyve po vplyve PEG-u (p<0,001). Po 4h vplyve
PEG-u a po 24h vplyve OS a zmesi surfaktantov na bunky A549 sme zvýšenú indukciu
zlomov DNA nezaznamenali (graf neuvádzam).
Klastogénnu

aktivitu

nanočastíc

sme

sledovali

po

24h

expozícii

buniek

v koncentračnom rozpätí 0.2mM – 0.6mM (graf neuvádzam). Zistili sme, podobne ako
v práci Virgilio et al., 2010 [9], že hladina mikrojadier stúpala lineárne v závislosti od
použitej koncentrácie MNK. Štatisticky významný rozdiel od kontroly sme pozorovali od
koncentrácie 0,4mM (p<0,05 – p<0,001). Po vplyve surfaktantu OS a zmesi surfaktantov sme
pozorovali zvýšenú hladinu mikrojadier na hladine preukaznosti p<0,05 – p<0,001 (graf
neuvádzam). Po pôsobení surfaktantu PEG sme zvýšenú hladinu mikrojadier v porovnaní
s kontrolou nezistili. Na základe morfologických kritérií sme boli schopný sledovať indukciu
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apoptózy v ovplyvnených bunkách. Zistili sme zvýšenú frekvenciu apoptických buniek (graf
neuvádzam), pričom nárast počtu apoptických buniek sme zaznamenali až pri koncentrácii
0,4mM. Taktiež sme zistili podobne ako v práci Peuschel et al., 2009 [10], že frekvencia
apoptických buniek je priamo úmerná zvyšujúcej sa koncentrácii magnetickej kvapaliny.

Záver
Zistili sme, že nanočastice magnetitu (MNK) pôsobia na bunky toxicky. Cytotoxický
efekt po 4h a 24h vplyve je priamo úmerný zvyšujúcej sa koncentrácii. Cytotoxicitu sme
pozorovali taktiež po vplyve surfaktantu OS a zmesi surfaktantov, OS+PEG. PEG samotný
cytotoxický nebol. Genotoxicita MNK sa pozorovala pri netoxických koncentráciách po 4h aj
24h vplyve. Indukcia zlomov DNA mala sínusoidný charakter. MNK pri netoxických
koncentráciách neindukovala zvýšenú tvorbu mikrojadier, pri toxických koncentráciách sme
pozorovali nárast počtu mikrojadier. V bunkách ovplyvnených MNK sme pozorovali zvýšenie
hladiny apoptických buniek.
Výskum bol finančne podporený grantom VEGA 2/0051/09.
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dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; jana.petrovicova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Morfologický dimorfizmus je typický pre mnohé rastlinné aj živočíšne patogény.
Jedným z nich je aj patogénna kvasinka Candida albicans, ktorá je schopná rásť
v jednobunkovej kvasinkovej forme, ale aj vo filamentóznej forme zahrňujúcej pravé hýfy a
pseudohýfy. Výhodou tohto dimorfizmu je schopnosť kvasinky prežívať v rozličných
podmienkach prostredia v tele hostiteľa [1].
Za špecifických podmienok je aj kvasinka Saccharomyces cerevisiae schopná prepínať
medzi kvasinkovým a pseudohýfalnym rastom. K pseudohýfalnemu rastu u S. cerevisiae
dochádza v prípade diploidných kmeňov kultivovaných na pevných médiách, za prítomnosti
kyslíka, fermentovateľného zdroja uhlíka a za limitnej koncentrácie dusíka (Obr. 1). Pri
pseudohýfalnom raste sa kvasinkové bunky predlžujú, prepínajú z bipolárneho na unipolárny
spôsob pučania a materská s dcérskou bunkou ostávajú fyzicky spojené tvoriac retiazky [2, 3].
Je známe, že nadexpresia génu PHD1 u kvasinky S. cerevisiae vedie k indukcii
filamentózneho rastu. Phd1p predstavuje transkripčný faktor, ktorý je zodpovedný za
signalizáciu zníženej koncentrácie dusíka a reguluje expresiu downstream génov potrebných
pre tvorbu pseudohýf [4].
U kvasinky C. albicans bol in silico analýzou identifikovaný ORF kódujúci proteín
Gcf1 dlhý 245 aminokyselín ako potenciálny funkčný homológ mitochondriálneho DNA
viažuceho proteínu ScAbf2 [5]. Okrem úlohy v stabilizácii mitochondriálnej DNA [7] bol
popísaný ako potenciálny transkripčný aktivátor regulujúci prepis génu HWP1, ktorý kóduje
adhezín potrebný pre hýfalny rast u C. albicans [6]. Táto skutočnosť viedla k otázke, či by
nadexpresia génu CaGCF1 v bunkách S. cerevisiae mohla viesť k indukcii pseudohýfalneho
rastu. Okrem génu CaGCF1 boli tomuto testu podrobené aj ďalšie gény zo skupiny novo
objavených mitochondriálnych DNA viažucich proteínov s potenciálnou úlohou v stabilizácii
mitochondriálneho genómu z kvasiniek C. parapsilosis (CpGCF1) a Yarrowia lipolytica
(YlGCF1) [7, 8].
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fermentovateľný
zdroj uhlíka
nedostatok
dusíka

• bipolárne pučanie
• oválne bunky

• unipolárne pučanie
• predĺžené bunky
• adhézia materskej a dcérskej bunky
• invazívny rast

Obr. 1: Pseudohýfalny rast u S. cerevisiae. Diploidné bunky S. cerevisiae začínajú tvoriť pseudohýfy ako
odpoveď na zníženú koncentráciu dusíka v médiu. Bunky sa začnú predlžovať, prechádzajú na unipolárny
spôsob pučania, invadujú do substrátu a materská s dcérskou bunkou ostávajú po delení vo fyzickom kontakte.
Výsledkom je tvorba pseudohýfalnych kolónií [3].

Materiál a metódy
Kmeň: Saccharomyces cerevisiae L5366 (2n: MATa/MATα, ura3-52/ura3-52) [4].
Plazmidy: pYES2/CT, pYESScPHD1, pYESCaGCF1 [7], pYESCpGCF1 [8],
pYESYlGCF1.
Príprava plazmidu pYESScPHD1: Príprava expresného plazmidu obsahujúceho gén
ScPHD1 pod kontrolou GAL1 promótora vyžadovala amplifikáciu tohto génu pomocou PCR,

pričom ako templát bol použitý plazmid pCG38PHD1 [4] obsahujúci 2 kb fragment nesúci
gén ScPHD1. Amplifikácia prebiehala pomocou HiFi DNA polymerázy a oligonukleotidov
ScPHD1-forward

(5`-tagaattcatgtaccatgttcctgaaat-3`)

a

ScPHD1-reverse

(5`-

gcgaattcttatgataattcattttttg-3`) obsahujúcich štiepne miesto pre restrikčnú endonukleázu
EcoRI. Získaný PCR produkt bol po separácii v agarózovom géle purifikovaný pomocou

komerčného kitu (Qiagen) a následne štiepený EcoRI. Plazmid pYES2/CT bol štiepený
EcoRI, defosforylovaný pomocou antarktickej fosfatázy, purifikovaný z agarózového gélu

pomocou komerčného kitu (Qiagen) a následne použitý na ligáciu s precipitovaným inzertom
v pomere 1:5 s využitím T4 polynukleotid kinázy. Precipitovanou ligačnou zmesou boli
transformované kompetentné bunky E. coli DH5α elektroporáciou (Bio-Rad). Zo získaných
bakteriálnych klonov bola izolovaná pDNA, ktorá bola podrobená restrikčnej aj sekvenčnej
analýze, ktoré potvrdili správnosť získaných konštruktov.
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Príprava plazmidu pYESYlGCF1: Príprava vektora pYES2/CT obsahujúceho gén
YlGCF1 pod

kontrolou GAL1 promótora vyžadovala klonovanie tohto génu do vektora

pDRIVE. Pre amplifikáciu ORF pre gén YlGCF1 pomocou PCR bola ako templát použitá
genómová DNA, reakcia bola uskutočnená s využitím HiFi DNA polymerázy a
oligonukleotidov

YlGCF1-up

(5´-atgaaattcgcccgaccctt-3´)

a

YlGCF1-down

(5´-

ttgcagcatccttatttacgtcc-3´). Získaný PCR produkt bol po separácii v agarózovom géle
purifikovaný pomocou kitu (Qiagen) a následne bol použitý na ligáciu s vektorom pDRIVE
(Qiagen). Na elektroporáciu kompetentných buniek E. coli DH5α bol použitý 1 µl
neprecipitovanej ligačnej zmesi. Zo získaných bakteriálnych klonov bola izolovaná pDNA,
ktorá bola využitá na klonovanie génu YlGCF1 z vektora pDRIVE do expresného vektora
pYES2/CT prostredníctvom restrikčnej endonukleázy EcoRI. Zo získaných bakteriálnych
klonov bola izolovaná pDNA, ktorá bola podrobená restrikčnej aj sekvenčnej analýze, ktoré
potvrdili správnosť získaných konštruktov.
Transformácia buniek S. cerevisiae [9]: Sedimentované bunky zodpovedajúce objemu
50 µl boli rozsuspendované v 1 ml sterilnej ddH2O. Po centrifugácii 1 min pri 10 000g bol
k bunkám pridaný 1 ml 100 mM LiAc. Bunky boli inkubované 10 min pri teplote 30oC
a opätovne centrifugované 1 min pri 10 000g. Bunkový sediment bol rozsuspendovaný v 250

µl 100 mM LiAc a bolo odobratých po 50 µl suspenzie do sterilných mikroskúmaviek. Ďalej
bolo pridaných 240 µl 50% PEG 3350, 36 µl 1 M LiAc, 25 µl ssDNA (2 mg/ml), 5 µl pDNA
(0,5 µg/µl) a 45 µl sterilnej ddH2O. Vzorky boli 1 min vortexované, inkubované 30 min pri
30oC a následne 20 min pri 42oC. Bunky po centrifugovaní (1 min, 10 000g) a odobratí
supernatantu boli dva krát premyté sterilnou ddH2O. Následne boli rozsuspendované v 1
ml sterilnej ddH2O, vysievané na pevné minimálne médiá a kultivované pri 28oC do nárastu
kolónií (3-5 dní).
Test pseudohýfalneho rastu: Získané transformanty kmeňa S. cerevisiae L5366 boli
kultivované na pevnom SD médiu do nárastu kolónií pri teplote 28oC. Kolónie boli
odpichnuté pomocou sterilného špáradla a zrieďovacím rozterom preočkované na pevné
minimálne médiá s limitnou koncentráciou dusíka (50 µM (NH4)2SO4): SLAD (2% glukóza),
SLADGal (0,1% glukóza, 1% galaktóza), SLAG (3% glycerol) a SLAGGal (3% glycerol, 1%
galaktóza). Po kultivácii pri 28oC, 32oC alebo 37oC počas 4 dní boli jednotlivé kolónie
pozorované pod mikroskopom. Sledovaný bol predovšetkým okraj kolónií (celistvý alebo
výbežkovitý) a prítomnosť pseudohýf.

Výsledky a diskusia
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S cieľom overiť potenciálnu úlohu Gcf1p rôznych druhov kvasiniek v indukcii
pseudohýfalneho rastu u S. cerevisiae, boli transformanty kmeňa L5366 nesúce plazmidy
pYES2/CT (negatívna kontrola), pYESScPHD1 (pozitívna kontrola), pYESCaGCF1,
pYESCpGCF1 a pYESYlGCF1 preočkované na pevné SLAD, SLADGal, SLAG a SLAGGal
médiá. Misky boli inkubované pri 28oC, 32oC alebo 37oC až do nárastu jednotlivých kolónií a
následne bol ich okraj pozorovaný pod mikroskopom (Obr. 2).

SLADGal

SLAG

SLAGGal

pESYlGCF1

L5366

L5366
pYESCpGCF1

L5366
pYESCaGCF1

L5366
pYESScPHD1

L5366
pYES2/CT

SLAD

Obr. 2: Test indukcie pseudohýfalneho rastu u S. cerevisiae pri 28oC.

K indukcii pseudohýfalneho rastu došlo len v prípade pozitívnej kontroly počas
kultivácie pri 28oC a 32oC na médiách s prídavkom galaktózy, kedy dochádzalo k expresii
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génu ScPHD1 umiestneného pod kontrolou regulovateľného promótora (Obr. 2, riadok 2,
stĺpce 2 a 4). Počas kultivácie pri 37oC bol filamentózny rast výrazne potlačený (neuvedené
výsledky). V prípade negatívnej kontroly, ktorú predstavovala varianta s prázdnym
plazmidom pYES2/CT, nedochádzalo k pseudohýfalneho rastu za žiadnych podmienok (Obr.
2, riadok 1 a neuvedené výsledky). Počas expresie génov GCF1 z C. albicans, C. parapsilosis
resp. Y. lipolytica nedochádzalo k indukcii pseudohýfalneho rastu ani v jednom prípade a to
ani za odlišných koncentrácií galaktózy v médiu ani za odlišných kultivačných teplôt (Obr. 2,
riadky 3, 4 a 5 a neuvedené výsledky).
Kim a kol. [6] predpokladajú, že gén CaGCF1 má funkciu transkripčného aktivátora
regulujúceho prepis génov potrebných pre hýfalny rast u C. albicans. Z našich zistení však
vyplýva, že heterológna expresia CaGCF1, resp. CpGCF1 či YlGCF1

nie je schopná

indukovať pseudohýfalny rast u S. cerevisiae. Fakt, že proteín CaGcf1 nemusí byť
transkripčným faktorom v jadre podporuje aj zistenie, že CaGcf1p je in vivo lokalizovaný
v mitochondriách ako to bolo dokázané počas jeho expresie v C. albicans aj v S. cerevisiae
[7]. Vzhľadom na to, že pre purifikáciu proteínov viazaných na promótor HWP1 boli využité
celobunkové lyzáty, je možné, že väzba CaGcf1p na jadrovú DNA bola len arteficiálna.
CaGcf1 v skutočnosti nemusí predstavovať transkripčný faktor potrebný pre indukciu

expresie génov pre hýfalny rast, ale pravdepodobnejšie mitochondriálny proteín
s potenciálnou úlohou v stabilizácii mitochondriálnej DNA [7, 10].

Záver
Expresia génov GCF1 z kvasiniek C. albicans, C. parapsilosis a Y. lipolytica
v bunkách S. cerevisiae za špecifických podmienok nevedie k indukci pseudohýfalneho rastu.
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Analýza fenotypu mutantných alel génu PDR3 kvasinky Saccharomyces cerevisiae
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie
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Úvod a formulácia cieľa
V kvasinke S. cerevisiae boli identifikované transkripčné faktory Pdr1p a Pdr3p, ktoré
sú považované za hlavné regulátory spolupodieľajúce sa na fenoméne mnohonásobnej
rezistencie MDR (multidrug resistance). Ich gény sú zaraďované do siete PDR, do ktorej patrí
aj gén PDR5 kódujúci hlavný ABC transportér cytoplazmatickej membrány, zabezpečujúci
eflux xenobiotík z bunky do prostredia, čím zvyšuje rezistenciu buniek voči cudzorodým
látkam [1, 2]. Oba transkripčné regulátory v promótoroch svojich cieľových génov rozpoznávajú a viažu sa na motív PDRE (pleiotropic drug resistance response element) – palindromatickú sekvenciu 5´- TCCGCGGA -3´ [3]. Promótor génu PDR3 obsahuje dve PDRE sekvencie, na ktoré sa viažu proteíny Pdr1p a Pdr3p, čo poukazuje na reguláciu tohto génu transkrip-

čným faktorom Pdr1p a súčasne autoreguláciu vlastným proteínovým produktom Pdr3p [4].
Transkripčný aktivátor Pdr3p obsahuje dve transaktivačné domény. Prvá doména disponuje
vysokým obsahom cysteínu, je lokalizová v N-terminálnej časti proteínu, druhá doména je
lokalizovaná v jeho C-terminálnej oblasti [3, 5].
Mutačné analýzy génu PDR3 odhalili niekoľko gain-of-function mutácii, ktoré zabezpečujú konštitutívne aktivovanie transkripčného faktora Pdr3p a vedú k zvýšeniu rezistencie
kvasinkových buniek. Tieto mutácie boli identifikované ako v centrálnej regulačnej doméne,
tak aj v C-terminálnej aktivačnej doméne Pdr3p [6, 7].
Nedávno boli v C-terminálnej oblasti Pdr3p identifikované aj dve loss-of-function
bodové mutácie (E902Ter a D853Y), vyúsťujúce do straty jeho transaktivačnej funkcie [8].
Mutácia E902Ter mala za následok zavedenie predčasného STOP kodónu do nukleotidovej
sekvencie génu PDR3, a tak vytvorenie skrátenej formy proteínu Pdr3p. Druhou identifikovanou mutáciou D853Y dochádzalo k substitúcii kyseliny asparágovej za tyrozín, následkom

čoho vznikal úplný transkripčný faktor Pdr3p so stratou funkcie. Prítomnosť oboch bodových
mutácií v alele génu PDR3, okrem straty transaktivačnej funkcie Pdr3p, dokázala potlačiť
biologickú funkciu štandardného Pdr3p, ako aj faktorov Pdr1p a Pdr3p v mutantných kme-

ňoch nesúcich gain-of-function mutácie v nimi kódovaných génoch. Z toho vyplýva, že
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niektoré špecifické mutácie sú schopné meniť transkripčný aktivátor Pdr3p na multikópiový
supresor MDR [8].
Cieľom práce bolo stanoviť špecifickosť a esencialitu kyseliny asparágovej (Asp) pre
správnu funkciu transkripčného faktora Pdr3p v rámci fenoménu MDR. Stratégia bola postavená na dvoch základných úlohách:

-

určiť biologickú funkciu, príp. supresorickú aktivitu série mutantných transkripčných faktorov
Pdr3p, u ktorých bola Asp v pozícii 853 zamenená za 9 rôznych aminokyselín (Pro, Glu,
Arg, Asn, Ser, Leu, Phe, Ile a Tyr),

-

stanoviť supresorickú aktivitu mutantného transkripčného aktivátora Pdr3p s dvojitou mutáciou, obsahujúcou v kódujúcej alele aj loss-of-function mutáciu D853Y, aj gain-of-function
mutáciu (G253E alebo G834S).

Materiál a metódy
Kvasinkový kmeň: S. cerevisiae FY1679-28C/TDEC (MATa, ura3-52, trp1-63, leu2-1,
his3-200, pdr1::TRP1, pdr3::HIS3) [5].

Plazmidy: pFL38 (ori / AmpR; CEN / URA3); pFL38-PDR3 [5]; pFL38-pdr3-D853Y [8];
pFL38-pdr3-D853R, pFL38-pdr3-D853N, pFL38-pdr3-D853E, pFL38-pdr3-D853I, pFL38-pdr3D853L, pFL38-pdr3-D853F, pFL38-pdr3-D853P a pFL38-pdr3-D853S [9]; pFL38-pdr3-7
(substitúcia G253E) [7]; pFL38-pdr3-18 (substitúcia G834S) [6]; pFL38-pdr3-7-D853Y a pFL38pdr3-18-D853Y [9].
Kultivačné média: Na kultiváciu kvasiniek bolo použité minimálne YNB médium (0,67 %
Yeast Nitrogen Base bez aminokyselín, 2 % glukóza alebo 2 % galaktóza). Podľa požiadaviek
jednotlivých auxotrofných kmeňov obsahovali média príslušné aminokyseliny (40 mg/l). Tuhé
živné média obsahovali 2 % agar.
Transformácia kvasiniek: Transformácia buniek kvasiniek S. cerevisiae bola uskutočnená
lítium-acetátovou metódou [10].
Stanovenie citlivosti kvasiniek na antifungálne látky: Minimálne inhibičné koncentrácie
(MIC) flukonazolu (Sigma, Nemecko) a cykloheximidu (Serva, Nemecko) boli u jednotlivých
transformantov stanovené kvapkovým testom [8] a mikrodilučnou metódou [11].
Meranie rýchlosti efluxu rodamínu 6G: Aktivovaný eflux rodamínu 6G (Sigma-Aldrich,
Rakúsko) z kvasinkových buniek bol meraný na základe jeho fluorescencie pri excitácia 515
nm a emisii 555 nm spektrofluorometrom Tecan Saphir II TM (Tecan, Rakúsko) [12].
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Výsledky a diskusia
Z dôvodu výraznej esenciality kyseliny asparágovej (Asp) v pozícii 853 pre funkciu
transkripčného faktora Pdr3p [8] sme sledovali vplyv mutantných alel pdr3 na citlivosť buniek
kvasiniek S. cerevisiae. Za účelom stanovenia biologickej funkcie mutantných alel pdr3 bol
hypersenzitívny kmeň FY1679-28C/TDEC (∆pdr1 ∆pdr3) transformovaný centromérnymi
plazmidmi pFL38 obsahujúcimi tieto alely pod kontrolou vlastného promótora. Citlivosť vždy troch
nezávislých transformantov voči cykloheximidu sme sledovali pomocou kvapkového testu na
minimálnom YNB médiu. Ako vyplýva z výsledkov (Tab. 1), transformanty vykazovali rôzne
hladiny citlivosti k cykloheximidu, hodnoty ktorých varírovali od najnižších 0,05 µg/ml (prázdny
vektor pFL38) až po najvyššie 0,3 µg/ml (alela pdr3-D853P). Jedine produkt mutantnej alely
pdr3-D853I (Ile) úplne strácal svoju biologickú funkciu, rovnako, ako to bolo pozorované u
loss-of-function mutácie pdr3-D853Y (Tyr) [8]. U väčšiny mutantných alel pdr3 bola

biologická funkcia nimi kódovaných faktorov len mierne znížená, a len mutantné alely pdr3D853P (Pro) a pdr3-D853E (Glu) boli v porovnaní so štandardnou alelou PDR3 schopné plne

zastúpiť biologickú funkciu transkripčného faktora Pdr3p.

Tab. 1: Minimálne inhibičné koncentrácie cykloheximidu stanovené u transformantov
pdr1∆ pdr3∆ kmeňa S. cerevisiae obsahujúcich rôzne mutantné alely pdr3 pod kontrolou
vlastného promótora (pFL38) alebo promótora PGAL1 (pYES2). Pred vykvapkaním boli bunky
kultivované 48 hod. v minimálnom YNB médiu obsahujúcom buď glukózu alebo galaktózu.
Rast buniek na minimálnych médiách s obsahom rôznej koncentrácie cykloheximidu bol
vyhodnotený na 7. deň kultivácie.
Minimálna inhibičná koncentrácia cykloheximidu
(µg/ml)
pFL38
pYES2
Glukóza
Glukóza
Galaktóza
(D, štandardná
0,2
0,1
0,2

Aminokyselina
v pozícii 853
proteínu Pdr3p

Asp
alela)
Glu
(E)
Arg
(R)
Asn
(N)
Ser
(S)
Pro
(P)
Leu
(L)
Ile
(I)
Phe
(F)
Tyr
(Y)
prázdny vektor pFL38
pdr3-7
pdr3-18
pdr3-7-D853Y

0,2
0,1
0,1
0,1
0,3
0,1
0,05
0,1
0,05
0,05
1,5
0,8
1,0
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0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
-

0,3
0,3
0,2
0,2
0,4
0,2
0,2
0,1
0,1
0,05
-

0,2

pdr3-18-D853Y

-

-

Nakoľko však loss-of-function mutácia pdr3-D853Y udeľovala transkripčnému aktivátoru
Pdr3p funkciu multikópiového supresora [8], v ďalšom kroku bol hypersenzitívny kmeň ∆pdr1

∆pdr3 transformovaný multikópiovými plazmidmi pYES2, ktoré obsahovali jednotlivé mutantné alely pdr3 pod kontrolou promótora GAL1. Na minimálnom glukózovom YNB médiu
boli všetky transformanty citlivé voči cykloheximidu, ale na YNB médiu obsahujúcom
galaktózu vykazovali zvýšenú rezistenciu k tomuto inhibítoru (Tab. 1). Najvyššie hladiny
rezistencie boli opäť pozorované u transformantov s mutáciou D853P (Pro). Naopak, najnižšie hodnoty MIC voči cykloheximidu boli zaznamenané v prípade transformantov obsahujúcich mutácie D853I (Ile) a D853Y (Tyr).
Autori Sidorova et al. [8] pozorovali, že loss-of-function mutácia D853Y má supresorickú funkciu aj na genetickom pozadí chromozomálnych gain-of-function mutantov pdr1
a pdr3. Za účelom odhaliť, či prítomnosť mutácie D853Y spolu s gain-of-function mutáciou
(pdr3-7 alebo pdr3-18) v tom istom proteíne ovplyvňuje transaktivačnú funkciu Pdr3p, sme
do buniek hypersenzitívneho kmeňa ∆pdr1 ∆pdr3 vniesli na centromérnom plazmide dvojité
mutantné alely pdr3-7-D853Y a pdr3-18-D853Y. U jednotlivých transformantov sme
sledovali citlivosť voči flukonazolu a cykloheximidu kvapkovým testom (Tab. 1) a
mikrodilučnou metódou (Obr. 1, Obr. 2). Z týchto výsledkov vyplynulo, že pozorovaná
supresorická aktivita mutácie D853Y bola vyššia v kombinácii s mutáciou pdr3-18 ako
s mutáciou pdr3-7.
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Obr. 1: Vplyv flukonazolu a cykloheximidu na rast buniek hypersenzitívneho mutanta ∆pdr1
∆pdr3 transformovaných prázdnym vektorom pFL38, štandardnou alelou PDR3, gain-offunction alelou pdr3-7 a dvojitou mutantnou alelou pdr3-7-D853Y.
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Obr. 2: Vplyv flukonazolu a cykloheximidu na rast buniek hypersenzitívneho mutanta ∆pdr1
∆pdr3 transformovaných prázdnym vektorom pFL38, štandardnou alelou PDR3, gain-offunction alelou pdr3-18 a dvojitou mutantnou alelou pdr3-18-D853Y.
Vyššia supresorická aktivita dvojitej mutácie pdr3-18-D853Y bola potvrdená aj
zníženým aktívnym efluxom fluorescenčnej farbičky rodamín 6G (Obr. 3), ktorá je
substrátom efluxných membránových púmp Pdr5p a Yor1p [13, 14]. Supresia gain-offunction mutácií pdr3 mutáciou so stratou funkcie D853Y v dvojitých mutantoch potvrdila

škodlivý účinok Tyr853 na biologickú aktivitu Pdr3p, ktorý bol predtým pozorovaný
v jednoduchom mutante pdr3-D853Y [8].
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Obr. 3: Aktívny eflux rodamínu 6G z transformantov mutantného kmeňa ∆pdr1 ∆pdr3
nesúcich prázdny vektor pFL38, jednoduché a dvojité mutantné alely pdr3. Glukóza (konečná
koncentrácia 2 mM) bola pridaná v čase 0. Výsledky odrážajú priemery hodnôt z troch
nezávislých experimentov.
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Záver
Získané výsledky naznačujú, že Pdr3p dokáže tolerovať substitúciu viacerými aminokyselinami v pozícii Asp853 bez úplnej straty jeho transaktivačnej funkcie, avšak prítomnosť
hydrofóbnej aminokyseliny v tejto pozícii má nepriaznivý efekt na jeho funkciu. Mutácia
D853Y zavedená spolu s gain-of-function mutáciou do toho istého polypeptidového reťazca
potláčala jeho transaktivačný účinok, pričom táto supresorická aktivita bola vyššia v kombinácii s C-terminálnou ako s N-terminálnou gain-of-function mutáciou pdr3.
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Vplyv mgi mutácie v β-podjednotke mitochondriálnej ATPsyntetázy na energetický
metabolizmus mutantného kmeňa pgs1 kvasiniek Kluyveromyces lactis
Viktória Polakovičová, Martina Korálová, Margita Obernauerová
Univerzita Komenskéko v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie
a virológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, polakovicova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Mitochondriálna DNA (mtDNA) je esenciálna pre väčšinu eukaryotických (obligátne
aeróbnych) druhov. V kvasinkách Saccharomyces cerevisiae boli pozorované dva typy
mutácií mtDNA: Bodové – vznikajúce zmenou jedinej bázy alebo malou deléciou nukleotidov
(mutanty antR a mit-) a petite mutácie, ktoré sú sprevádzané veľkými deléciami (mutanty ρ-),
až úplnou stratou mtDNA (mutanty ρ0). Poruchy mitochondriálneho genómu vedú k strate
komponentov mitochondriálneho proteosyntetického aparátu. Dôsledkom je nefunkčný
dýcha-cí reťazec a zastavenie syntézy intramitochondriálneho ATP (adenozíntrifosfát)
oxidačnou fosforyláciou. V prípade zastavenia respirácie si mitochondrie nedokážu
syntetizovať vlastné ATP a stávajú sa závislými od príjmu ATP z cytoplazmy ADP/ATP
translokátorom [1, 2].
Na základe schopnosti resp. neschopnosti tolerovať stratu mtDNA sa kvasinky
rozdeľujú na dve skupiny – na petite pozitívne a petite negatívne. Petite pozitívne kvasinky
tolerujú úplnú stratu mitochondriálneho genómu (S. cerevisiae), avšak väčšina kvasiniek nie
je schopná tvoriť petite mutanty a zaraďujú sa do skupiny petite negatívnych kvasiniek –
napr. Kluyveromyces lactis [3, 4].
Mutácie vo viacerých jadrových génoch môžu spôsobiť konverziu petite pozitívnej
kvasinky S. cerevisiae na petite negatívnu. Tieto mutácie sú nezlučiteľné s petite mutáciami.
Patria sem mutácie v jadrových génoch: adc1, aac2, yme1, atp1, atp2, erv1 a pel1/pgs1.
pel1/pgs1 – mutantné bunky nie sú schopné biosyntézy anionických fosfolipidov fosfatidyl-

glycerolu (PG) a CL (kardiolipínu), ktoré sú štrukturálnou zložkou biologických membrán [5,
6]. PG ani CL nie sú esenciálne pre životaschopnosť týchto kvasinkových buniek, ale
zohrávajú dôležitú úlohu v optimálnom fungovaní mitochondrií. Gén PGS1 (kódujúci
fosfatidylglycerolfosfát syntázu - Pgs1p) kvasiniek S. cerevisiae je esenciálny pre funkčnosť
mitochondriálnych, respiračne-deficitných mutantov a pre udržiavanie normálneho obsahu CL
v bunkách [6, 7]. Gén PGS1 je pre životaschopnosť a rozmnožovanie kvasiniek K. lactis
esenciálny, t. z., že jeho prerušenie je pre striktne aeróbne, petite negatívne kvasinky K. lactis
letálne. Na rozdiel od petite pozitívnych kvasiniek S. cerevisiae, tolerujúcich delécie alebo
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úplnú stratu mtDNA, pre petite negatívnu kvasinku K. lactis je strata mtDNA letálna (ρ0
letalita) [8]. Za určitých podmienok však môže dôjsť ku konverzii petite negatívneho
fenotypu na petite pozitívny.
Petite negativita súvisí s alelickým stavom jadrových génov MGI (Mitochondrial

Genome Integrity), ktorých produkty tvoria podjednotky mitochondriálnej F1-ATPázy [9].
K supresorovým mutáciám, ktoré dovoľujú kvasinke K. lactis prežívať delécie až stratu
mtDNA, dochádza v jadrových génoch troch z piatich podjednotiek časti F1

F1F0-

ATPsyntetázy. Sú to gény ATP1 (MGI2), ATP2 (MGI1) a ATP3 (MGI5), ktoré kódujú α, β a γ
podjednotky F1 sektora mitochondriálnej ATPsyntetázy [10,11,12]. Metódou sekvenčnej
analýzy DNA

boli

identifikované

zmeny

báz

vedúce

k substitúcii

aminokyselín

v identifikovaných ATP lokusoch. Sekvenčná determinácia ukázala, že v géne ATP2
kódujúcom β podjednotku F1F0-ATPsyntetázy, supresorové mutácie konvertujú arginín v
polohe 435 na glycín alebo izoleucín. Mutácie mgi teda umožňujú prežitie petite negatívnej
kvasinky K. lactis, v dôsledku zmeny štruktúry časti F1 komplexu F1F0-ATPsyntetázy, ktorá
zabraňuje kolapsu elektrického potenciálu vnútornej mitochondriálnej membrány, ktorý
nastáva pri strate F0 časti F1F0-ATPsyntetázy, ktorá je kódovaná mtDNA [10]. Z toho
vyplýva, že u mgi mutantov K. lactis, funguje komplex F1 i v neprítomnosti membránovej

časti F0ATPázy [13].
Cieľom nášho projektu bolo zistiť, či absencia anionických fosfolipidov vyvoláva
zmenu citlivosti voči inhibítorom energetického metabolizmu buniek u pripraveného pgs1
mutanta K. lactis obsahujúceho supresorovú mutáciu atp2.1, potrebnú pre prežitie mutantných
buniek. Ďalším experimentálnym cieľom bolo stanovenie aktivity F1ATP-ázy a analýza je
citlivosti k oligomycínu s cieľom zistiť, či F0 a F1 podjednotka ATPsyntetázy tvoria intaktný
komplex.

Analýza

vplyvu

neprítomnosi

PG

a CL

na

tvorbu

mitochondriálneho

membránového potenciálu bola ďalším cieľom našej práce.

Materiál a metódy
Použité kmene: 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 [14], izolácia mitochondrií [14],
stanovenie koncentrácie bielkovín podľa Bradforda, meranie F1ATP-ázovej aktivity [15],
stanovenie citlivosti F1ATP-ázovej aktivity na oligomycín [15], meranie membránového potenciálu (∆Ψ).
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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 Kluyveromyces lactis sumarizuje Tab.1.
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 (inhibuje mitochondriálnu syntézu ATP), 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.
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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-chlorophenylhydra-zone (CCCP) na minimálnom WO médiu
s glycerolom.
Minimálna inhibičná koncentrácia (MIC)
Kmeň

CHL

MUC

OLI

CCCP

(µ
µg/ml)

(µ
µg/ml)

(µ
µg/ml)

(µ
µg/ml)

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

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) (Tab. 2).

Tab. 2: Vyjadrenie ATPázovej aktivity v množstve nmol vzniknutého Pi za 1min na 1mg
proteínov po pridaní 2mM ATP v prítomnosti resp. neprítomnosti oligomycínu (OLI)
(5µg/ml) a % rezistencie k oligomycínu
ATPázová aktivita
nmolPi/1min/1mg proteínov
ATP 2mM

kmeň

-OLI

+ OLI

rezistencia k oligomycínu (%)

atp2.1pgs1

33,97

30,64

90,2

atp2.1PGS1

29,08

24,3

83,6

ATP2PGS1

15,4

11,53

74

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. Na základe ATPázovej aktivity možno usúdiť, že oba mutanty
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atp2.1pgs1 a atp2.1 majú zvýšenú ATPázovú aktivitu v porovnaní so štandardným kmeňom,

pričom u kmeňov s atp2.1 mutáciou sa prejavila aj jej zvýšená rezistencia k oligomycínu, čo
môže poukazovať na určitú možnosť porušenia intaktnosti komplexu ATPsyntetázy.
Meranie membránového potenciálu u izolovaných mitochondrií preukázalo, že pridanie oxidovateľného substrátu NADH, stimuluje tvorbu membránového potenciálu, (∆Ψ), u
štandardného kmeňa i u atp2.1 mutantného kmeňa K. lactis. Dvojitý mutant atp2.1pgs1
vykazoval pri oxidácii NADH redukovaný membránový potenciál (Obr. 1A, 1B), čo by
mohlo poukazovať na absenciu resp. poruchu v komponentoch elektrónového transportu
v respiračnom reťazci atp2.1pgs1 mutanta. ∆Ψ u všetkých testovaných kmeňov, nebol
ovplyvnený odpojovačom oxidačnej fosforylácie – CCCP (10 µM ) (Obr. 1A). Po pridaní
ATP (funkcia odpojovača) po NADH, bolo pozorované iba mierne odpojenie membránového
potenciálu v prípade štandardného kmeňa a atp2.1 mutantného kmeňa. Vzhľadom na veľmi
nízku hodnotu ∆Ψ u atp2.1pgs1 mutanta, bol vplyv ATP ako odpojovača veľmi slabý (Obr.
1B).

A.

B.

Obr. 1: Tvorba mitochondriálneho membránového potenciálu, ∆Ψ, v testovaných kmeňoch
K. lactis po pridaní NADH (0,5 mM). Vplyv odpojenia ∆Ψ bol sledovaný použitím CCCP
(10 µM ) (A) a ATP (2mM) (B).
Záver
Získané výsledky naznačujú, že v prípade kvasiniek K. lactis, pgs1 mutácia prispieva
k zvýšeniu rezistencie ATPázy k oligomycínu a taktiež súvisí s tvorbou a udržaním membránového potenciálu.
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Modulácia expresie PB1-F2 proteínu vírusu chrípky typu A
Margaréta Práznovská, Ivan Košík, Ingrid Krejnusová, Magdaléna Bystrická, Gustáv Russ
Slovenská akadémia vied, Virologický ústav, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava,
Slovensko, oxeyeflower@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Vírus chrípky predstavuje vážny problém, spôsobuje každoročne sezónne epidémie
u ľudí sprevádzané respiračnými ťažkosťami s príležitostnými pandémiami. Každý rok
chrípke na celom svete podľahne 500 000 ľudí. Okrem strát na životoch spôsobuje problémy
aj v ekonomike v dôsledku vysokých nákladov na zdravotnú starostlivosť a zníženia
produktivity práce. Jedinou účinnou ochranou proti tomuto vírusu je očkovanie.
Vírus chrípky patrí do čeľade Orthomyxoviridae, ktorá zahŕňa 5 rodov. Genóm
pozostáva z 8 segmentov jednovláknovej RNA negatívnej polarity, kódujúcich 12 proteínov.
Každý segment je samostatne obalený vírusovým nukleoproteínom a je spojený s polymerázovým (transkriptázovým) komplexom. Ten je tvorený proteínmi PA, PB1 a PB2. Obal vírusu
tvorí lipidová membrána, vnútorná časť obalu obsahuje membránový proteín M1 a do tejto
membrány sú ponorené tri transmembránové proteíny, dva glykoproteíny hemaglutinín
a neuraminidáza a membránový proteín M2 tvoriaci protónový iónový kanál [1].
Neštruktúrny proteín PB1-F2 vírusu chrípky typu A (influenza A virus - IAV) bol
objavený v roku 2001 pri skríningu peptidov odvodených od alternatívnych čítacích rámcov
kódovaných vírusom A/PR/8/34 rozpoznávaných CD8+ T lymfocytmi. Jeho molekulová
hmotnosť je 10,5 kDa a pozostáva z 87 aminokyselín. Významný je z hľadiska svojich
biologických vlastností a vplyvu na infikovanú bunku [2]. Nenachádza sa vo všetkých
izolátoch vírusu chrípky, a teda u niektorých chýba. V niektorých infikovaných bunkách sa
nachádza výhradne len v mitochondriách, v iných zasa len v jadre a možný výskyt je i
v cytoplazme. Jeho expresia v infikovaných bunkách je variabilná. Tento proteín je
nestabilný, má krátky polčas rozpadu. V bunkách prispieva k apoptóze, zodpovedá za ňu
konzervatívna C-terminálna oblasť tohto proteínu. Napr. mitochondriálna lokalizácia
spôsobuje v niekto-rých bunkách zmenu tvaru mitochondrií, z toho vyplýva strata
membránového potenciálu a apoptóza. Ak vystavíme bunky synteticky pripravenému PB1-F2
proteínu tvoria sa póry v lipidovej membráne a opäť to vedie k apoptóze [3]. PB1-F2 proteín
IAV je dôležitý faktor virulencie a patogenity daného vírusu. Faktory ovplyvňujúce krátku
životnosť PB1-F2 pro-teínu nie sú úplne známe, hoci inkubácia infikovaných buniek
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v prítomnosti proteozómových inhibítorov vedie k jeho akumulácii. Táto skutočnosť
poukazuje na súvis s proteozómami. Stabilita proteínu môže mať vplyv aj na ďalšie vlastnosti
PB1-F2 proteínu (imunologické, štruktúrne, lokalizačné), či interakciu s inými hostiteľskými,
alebo vírusovými proteínmi počas infekčného cyklu IAV. Preto sme sa rozhodli preskúmať
mechanizmy regulácie expre-sie PB1-F2 proteínu IAV prostredníctvom cielenej mutagenézy
vytipovaných aminokyselín.

Materiál a metódy
V laboratóriu bol pripravený plazmid pTriEx-4 PB1-F2 K85,72R PR8. Mutagenézou
tohto plazmidu bol pripravený lyzínový (stabilný) mutant. Prvým základným krokom mutagenézy bol návrh primerov, ktorý závisí od typu požadovanej mutácie, okrem toho by mali byť
primery fosforylované, kvôli nasledujúcej ligácii. Preto boli použité tieto primery:
Lys85ArgLys72ArgF(5´-Pho-ATGGAGGTTGTTCAGCAGACACGAGTAGACAAGCT-3´)
Lys85ArgLys72ArgR(5´-Pho-CGTTTCAATACACGAGTTCTCAAAAATACCAGGATGG3´)

na

koncové

časti

a

na

strednú

časť

GAGAACTCGTGTATTGAGACGATGGAGGTTGTTCAG-3´)

a

Lys77ArgF(5´-PhoLys77ArgR(5´-Pho-

AAAAATACCAGGATGGGATTCCTCAAGGAAAGCC-3. Mutagenézou sme pripravili
plazmid

PB1-F2

3aa

STOP,

na

GTATCCTGTAACTGTCCCAT-3´)F,

ktorý

sme

použili

tieto

primery:

(5´-Pho-

(5´-Pho-ACCATGGATACTGTCAACAGG-3´)R.

Nasledovala samotná PCR mutagenéza, na ktorú bol použitý kit (Finnzymes, Phusion™ SiteDirected Mutagenesis Kit). Reakčná zmes obsahovala vodu, pufor, dNTP, primery, ako
templát slúžila DNA a nakoniec sme pridali DNA polymerázu. PCR mutagénna reakcia
prebiehala v 25 cykloch. Nasledovala cirkularizácia PCR produktu pomocou Quick T4 DNA
ligázy a následná transformácia kompetentných buniek Escherichia coli recirkularizovanými
plazmidmi. Transformované bunky sme vysiali na tuhé LB médium s prídavkom ampicilínu.
Po narastení sme vybrali tri kolónie a dali sekvenovať. Sekvenovaním sa zistilo, že plazmid
má požadovanú mutáciu. MDCK (Madin Darby Canine Kidney cells) bunky sme transfekovali rovnakým množstvom z oboch konštruktov pTriEx-4 PB1-F2 (divý typ) a novopripraveným pTriEx-4 PB1-F2 K85,77,72R. MDCK bunky s tranfekčným agensom sme
inkubovali 24 hodín a po tejto dobe ich spracovali nepriamou imunofluorescenciou. Primárnou bola monoklonová protilátka AG55 (pripravená v našom laboratóriu) riedená v 1%
králičom neimúnnom sére v PBS a vysýtená cez noc na MDCK peletoch. Ako sekundárna
protilátka slúžil králičí anti myší polyklonový konjugát fluoresceínizotiokyanátu, 100-krát
riedený v 1% králičom neimúnnom sére v PBS. Sklíčka s transfekovanými bunkami sme dali
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na odmastené podložné sklíčko s montovacím roztokom s obsahom DAPI a pozorovali ho vo
fluourescenčnom mikroskope. V ďalšej metóde, ktorou bol western blot, sme pripravili
vzorky transfekovaných MDCK buniek oboma konštruktmi (PB1-F2 a PB1-F2 K85,77,72R)
ako negatívnu kontrolu sme použili plazmid pTriEx-4 PB1-F2 STOP 3aa a netransfekované
bunky, ďalej sme bunky lyzovali 2x SDS PAGE, povarili 5-10 minút a za horúca nanášali na
vopred pripravený PAGE gél. Po skončení PAGE-elektroforézy sme gél premyli v PBS
a preložili do transferového pufru na 30 minút, zatiaľ sme vystrihli membránu, namočili ju do
vody, na 30 minút do transferového pufru, filtračný papier a pemzy sme namáčali do
transferového pufru, pripravili sme aparatúru na blot, zložili kazetu s pemzou, filtračným
papierom, gélom a membránou a vložili do aparatúry tak, aby sa proteíny z gélu dostali na
membránu. Blotovali sme 24 hod pri 20 V, po tomto čase sa proteíny z gélu dostali na
membránu, tú sme premývali 5 minút v PBS. Potom sme testovali prítomnosť proteínov
prostredníctvom protilátok. Pripravili sme roztoky s chemikáliami (Tris-HCl, PCA, luminol,
H2O2) potrebnými na vyvolanie membrány v tmavej komore na fotografický film.

Výsledky a diskusia
Plazmid pTriEx4 PB1-F2 K85,77,72R bol pripravený PCR mutagenézou plazmidu
pTriEx4 PB1-F2 (obr.2) v dvoch kolách. Najprv boli zmutované K85,72R a po sekvenačnom
potvrdení bola zavedená mutácia K77R primermi ktoré už obsahovali mutácie prvých dvoch
lyzínov (obr.1). Výsledkom bol konštrukt exprimujúci proteín podobný divému typu, nakoľko
zavedené mutácie lyzínov za chemicky a štruktúrne podobné arginíny pravdepodobne
nespôsobia štruktúrnu a funkčnú zmenu. Podporný dôkaz o tom, že nedošlo k nežiaducej
prestavbe pôvodného plazmidu poskytlo aj restrikčné štiepenie enzýmom NdeI (obr. 3).

K77R
PBX ORF K72R

K85R

PR8 PBX Lys85,77,72Arg v pTriEx4 kl1

Obr. 1: Schématické znázornenie zavedených mutácii K85,77,72R PR8 v kontexte PB1-F2
ORF
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1.
3.

2.

3.

4.

3.

1.

Obr. 2

2.

Obr. 3

Obr. 2: Výsledok PCR mutagenézy po elektroforéze. 1. Ladder, 2. K85,72R, 3. K85,77,72R
Obr. 3: Výsledok restrikčného štiepenia pôvodného a zmutovaného plazmidu NdeI
restriktázou. 1. pTriEx4 PB1-F2, 2. pTriEx4 PB1-F2 NdeI, 3. pTriEx4 PB1-F2 K85,77,72R,
4. pTriEx4 PB1-F2 K85,77,72R NdeI.
Imunofluorescencia transfekovaných MDCK buniek oboma konštruktmi potvrdila, že
zavedené mutácie nemajú pravdepodobne negatívny vplyv na funkciu PB1-F2 a ďalej ukázala
zvýšenú expresiu PB1-F2 z pTriEx4 K85,77,72R, čo je zrejmé z obrázka 4, v porovnaní
s plazmidom exprimujúcim divý typ PB1-F2.

A

B

Obr. 4: Fotografie z fluorescenčného mikroskopu. A) konštrukt pTriEx4 PB1-F2
K85,77,72R. B) konštrukt divého typu pTriEx-4 PB1-F2. Keďže obe vzorky boli ovplyvnené
a spracované rovnakým spôsobom, pozorovaná zvýšená expresia proteínu PB1-F2 stabilného
mutanta v porovnaní s divým typom je daná zavedenou mutáciou.
Pre bližšiu charakterizáciu vplyvu mutácie K85,77,72R na expresiu PB1-F2 sme
MDCK bunky transfekovali plazmidmi pTriEx-4 PB1-F2 a pTriEx-4 PB1-F2 K85,77,72R
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v hodinových intervaloch sme bunky analyzovali imunofluorescenciou, v ktorej sme detegovali PB1-F2 K85,77,72R proteín a PB1-F2 proteín WT 2 až 20h po transfekcii (obr. 5).

Obr. 5: Kinetika expresie proteínu PB1-F2 v transfekovaných bunkách plazmidmi pTriEx-4
PB1-F2 (PB1-F2) pTriEx-4 PB1-F2 K85,77,72R (Lys)
Potvrdil sa náš predpoklad enormného vplyvu zavedených mutácii na proteozómovo
závislú degradáciu PB1-F2 IAV. V prípade PB1-F2 K85,77,72R sme detegovali proteín už 6
hodín po transfekcii, u WT proteínu až po11h po transfekcii. Navyše z obrázka 6 je zrejmé, že
WT PB1-F2 nedosahoval úroveň expresie PB1-F2 K85,77,72R mutanta ani 20 hodín po
transfekcii. To demonštruje kardinálnu úlohu C-terminálnych lyzínov v expresii PB1-F2
proteínu IAV.
Vo western blote sa taktiež potvrdila zvýšená expresia stabilného mutanta PB1-F2
K85,77,72R v porovnaní s expresiou proteínu divého typu (obr. 6).

1.

2.

3.

4.

β – aktín 43kDa

PB1-F2 10,5
kDa
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Obr. 6: Výsledok western blotu. 1. MDCK bunky exprimujúce PB1-F2 K85,77,72R, 2.
MDCK bunky exprimujúce proteín PB1-F2, 3. bunky transfekované s plazmidom so
zavedenou stop mutáciou v PB1-F2 ORF, 4. netransfekované MDCK bunky. Western blot
nám potvrdil zvýšenú expresiu proteínu PB1-F2 K85,77,72R v porovnaní s expresiou
proteínu PB1-F2 divého typu. Kontrolu naneseného množstva antigénu v každej vzorke
predstavuje detekcia β-aktínu.
Záver
Podarilo sa nám pripraviť mimoriadne stabilizovaný variant PB1-F2, čo sme demonštrovali nezávislými metódami, a to imunofluorescenciou a western blotom. Dôsledky
zavedených mutácií sme charakterizovali tak kvalitatívne ako aj kvantitatívne. Keďže
degradácia proteínov proteozómami je zapojená do generovania peptidov prezentovaných
MHC komplexom I a nám sa s najväčšou pravdepodobnosťou podarilo blokovať práve túto
vlastnosť PB1-F2 proteínu, je pravdepodobné, že nami zavedené mutácie budú mať vplyv na
imunologické a ďalšie vlastnosti tohto proteínu, čo bude predmetom ďalšieho štúdia.
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Syntéza veľkých úsekov DNA pri absencii templátu
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Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, prochazka@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Vznik života je závažnou otázkou biológie. Jedným z čiastkových problémov, ktorý
púta zvýšenú pozornosť je syntéza dlhých vlákien DNA zo zmesi krátkych oligonukleotidov a
monomérov. Hoci samotný možný prebiotický katalyzátor doteraz nebol relevantne
identifikovaný, náznaky pochádzajú zo štúdia moderných živých organizmov. Pre
amplifikáciu DNA sú okrem DNA polymerázy potrebné tri základné zložky, templát, primer
a deoxyribonukleotidtrifosfáty (nukleotidy). Niektorým enzýmom však z tohto nevyhnutného
súboru postačujú iba monomérne nukleotidy a tento fenomén sa označuje ab initio syntéza.
Napríklad polymerázy získané z mikroorganizmov patriacich do rodu Thermus, Taq a Tth,
tvoria niekoľko kilobáz dlhé AT polyméry [1], kde prvým krokom je pomalá kondenzácia za
vzniku 16-19 nt AT oligonukleotidov. Tieto následne slúžia súčasne ako primery aj templáty
počas rýchlej fázy elongácie [2]. Prítomnosť palindrómov v polyméroch získaných ab initio
syntézou [3, 4, 5] poukazuje na existenciu vláseniek na 3’ konci, ako aj schopnosť DNA
polymeráz využívať krátky úsek jednovláknovej DNA ako primer a templát súčasne [4, 6].
Všetky doterajšie práce uvádzajú amplifikáciu úseku s jednou palindromatickou
sekvenciou [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Cieľom tohto projektu preto bolo systematicky preskúmať
podmienky a schopnosť bežne dostupných PCR enzýmov zúčastňovať sa amplifikácie
krátkych úsekov DNA s viacerými palindromatickými úsekmi, ďalej pomocou variácií
v palindrómoch preveriť ich účasť na progresívnom predlžovaní a dokázať mechanizmus
amplifikácie za účasti párovania palindromatických repetícií na prípade komplexnejšieho
oligonukleotidu.

Materiál a metódy
Amplifikácia DNA

metódou

polymerázovej

reťazovej

reakcie (PCR) bola

uskutočnená na cykleri Mastercycler personal. Použité DNA polymerázy pochádzali od
firiem ABgene (Thermo-Start Taq, Thermoprime Plus pol.), Applied Biosystems (AmpliTaq
Gold pol.), GeneCraft Germany (BioTherm, KlenTherm pol.), Invitrogen (Taq pol. (Made in
Brazil)) a Q-BIOgene (Arrow Taq, Hotprime, Tfu pol.). Reakcia prebiehala v 25 µl reakčnej
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zmesi obsahujúcej: 1x koncentrovaný tlmivý roztok, MgCl2 (1,5, 2,5 alebo 3,5 mmol.l-1),
deoxyribonukleotidtrifosfáty (0,2 mmol.l-1 alebo 0,04 mmol.l-1 (iba Tfu pol.), 1 pmol.µl-1
oligonukleotidu a 1 U enzýmu. Amplifikácia prebiehala podľa programu 96°C – 1 min, 25 ×
(96°C – 10 s, 50°C – 5 s, 60°C alebo 72°C – 4 min). Pri izotermickej amplifikácii bola
reakčná zmes inkubovaná pri konštantnej teplote (72°C), pričom v jednotlivých časoch boli
odobraté alikvóty. Výsledok reakcií bol vizualizovaný elektroforézou v 1 %-nom (w/v)
agarózovom géli. Sekvenačné reakcie boli uskutočnené na prístroji ABI3100-Avant pomocou
kitu BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit (obe od firmy Applied Biosystems)
v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (Gabriel Minárik PhD.).

Výsledky a diskusia
V našich experimentoch sme vychádzali z „primer walking“ sekvenovania mitochondriálnej DNA (mtDNA) Saccharomyces paradoxus [9]. Jeden z primerov (označený ORIG)
poskytol dostatočne čitateľnú sekvenciu, ktorá bola ale opakovaním dvoch čiastočne
degenerovaných palindromatických sekvencií. Rovnakú sekvenciu sme získali aj so
samotným primerom (Obr. 1). Primer obsahuje dva rozdielne palindrómy, pričom vďaka 3’
terminálnemu (AAATA ttc TATTT) vytvára vlásenku („hairpin“) s piatimi komplementárnymi nukleotidmi na svojom 3’ konci. Pretŕčajúci 5’ koniec tak môže slúžiť ako templát.
Predpokladáme, že 3’-terminálny palindróm slúži na iniciáciu syntézy, kým 5’-terminálny
(ATATT t AATAT) na jej ďalší priebeh (Obr. 2; Obr. 3A.).

A.

B.

Obr. 1: Autotemplátové predlžovanie primeru DNA polymerázou. Primer ORIG
(5’ ATATTTAATATAAAATATTCTATTT 3’) dáva rovnakú sekvenciu ak je v sekvenačnej
PCR aplikovaný spolu s mtDNA templátom (A.) alebo bez neho (B.). Produkt reakcie
obsahuje krátky opakujúci sa motív (5’ ATATTWAATATAAAATAKWMTATTTT 3’),
ktorý je podobný samotnému primeru. Nukleotidy zhodné medzi sekvenciou primeru
a sekvenciou motívu sú podčiarknuté.
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5’
A T A T T TA A TATA A A A TA
T T TA T

A T A T T TA A TATA A A A TA
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T
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A TA T T TA ATATA A A A TA

C

C T T

T
T
C

T TC

T T TA T

A TA T T TA ATATA A A A TA

T TC

A T A T A A A T T AT A T T T TA T
C T T

TATT T
A TAAAATATAATT TATA

5’

TA T T T T ATA T T AA ATA T A
A TAAAATATAATT TATA

A T A T T TA A TATA A A A TA T T C T A T T T T A T A T T A A AT A T A

ATA T T TAATATA A AATA T T C TA T T T T AT A T T
ATATAA

ATA T T TAATATA A AATA T T C TA T T T T AT A T T
A T A T A A AT T A TA T T T T AT A A G A T A A A A T A T A A

ATA T T TAATATA A AATA T T C TA T T T T AT A T T

A T A T A A AT T A TA T T T T AT A A G A T A A A A T A T A A

... T T A T A T T A A A T A T A A A A T A G A A T A T T T T A T A T T
ATATAA

A
A

A
A

A

A

A
A

A ATA T A
T T A T A T T T TA T C T T A T A A A A T A T A A T T T A T A

A ATA T A A AATAG A A T A T T T T A T A T T AA ATA T A
T T A T A T T T TA T C T T A T A A A A T A T A A T T T A T A

A ATA T A A AATAG A A T A T T T T A T A T T AA ATA T A

T T A T A T T T TA T C T T A T A A A A T A T A A T T T A T A

A ATA T A
T T A T A T T T T A T A A G A T A A A A T A T A A A T T A T A T T ...

Obr. 2: Predpokladaný priebeh progresívneho predlžovania ORIG primeru. Červená a modrá
farba označuje nukleotidy pridané v prvom, respektíve druhom kole predlžovania. Sivá oblasť
označuje párujúce sa palindromatické oblasti, od ktorých pokračuje syntéza.

5’

A.

A TA T T TA A TATA A A ATA T T C TA T T T

B.

A

C.

ATA T T TA ATATA A A

D.

G

A

G

T TAA TATA A A A TA T T C TA T T T
C

TA T T C TA

C

T T

ATA T T TAATATA AGGCC TT TC AGGCCT

Obr. 3: Pôvodný primer a jeho variácie. ORIG (A.), TFREE-L1 (B.), TFREE-R1 (C.)
a TFREE-R2 (D.). Zelená farba označuje 5’ terminálny a oranžová 3’ terminálny palindróm.
Červená farba a osobitná pozícia zvýrazňujú zamenené nukleotidy, ktoré oslabujú párovanie.
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Aby sme potvrdili význam párovania báz v oboch palindrómoch a dokázali tak
predpokladaný mechanizmus, navrhli sme dodatočné primery. Dva z nich boli „mismatch“
nukleotidmi oslabené v párovaní (Obr. 3B. a 3C.), kým v treťom boli v 3’ terminálnom
palindróme AT páry zamenené za pevnejšie GC páry (Obr. 3D.). Zároveň sme sa pokúsili
simulovať sekvenačnú reakciu a nájsť také podmienky, aby bola syntéza dlhých úsekov DNA
uskutočniteľná aj s bežným vybavením laboratória. Vzhľadom na to, že počas priebehu
sekvenačnej reakcie sa cyklicky mení denaturačná, anelačná a polymerizačná teplota,
pracovali sme v podmienkach PCR reakcie. Z dostupných enzýmov tri poskytli pozitívnu
reakciu v zmesi s referenčným ORIG primerom: Tfu polymeráza, Invitrogen Taq polymeráza
a AmpliTaq Gold polymeráza. Ukázalo sa, že najdôležitejším faktorom pre odlíšenie
špecifickej amplifikácie oligonukleotidu od ab initio syntézy je polymerizačná teplota. Kým
Tfu polymeráza počas polymerizácie pri 60°C predlžuje iba ORIG oligonukleotid

s neporušeným párovaním báz (Obr. 4A.), polymerizáciou pri 72°C vznikajú produkty aj
v oboch reakciách s jeho „oslabenými“ TFREE-L1 a TFREE-R1 variantami. Keďže pri 72°C
dochádza ku syntéze aj keď reakčná zmes neobsahuje žiadny oligonukleotid alebo iný DNA
templát, v prípade oboch vzoriek s „oslabenými“ primermi ide zjavne o ab initio syntézu
(Obr. 4B.).
1.
A.

2.

3.

4.

5.

1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 5. 6.
B.

Obr. 4: PCR amplifikácia s Tfu polymerázou. Polymerizácia pri 60°C (A.) a 72°C (B.).
Dráhy: 1. λ/PstI veľkostný štandard; reakcie s primermi: 2. ORIG, 3. TFREE-L1, 4. TFREER1, 5. TFREE-R2; 6. negatívna kontrola (bez primeru).
Invitrogen Taq polymeráza počas 60°C špecificky produkuje veľké produkty s ORIG
primerom a toleruje aj „mismatch“ nukleotidy v 5’ terminálnom palindróme (TFREE-L1;
Obr. 5A.), avšak pri zvýšenej teplote sa správa rovnako ako Tfu polymeráza (Obr. 5B.).
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Obr. 5: PCR amplifikácia s Invitrogen Taq polymerázou. Polymerizácia pri 60°C (A.) a 72°C
(B.). Dráhy: 1. λ/PstI veľkostný štandard; reakcie s primermi: 2. ORIG, 3. TFREE-L1, 4.
TFREE-R1, 5. TFREE-R2; 6. negatívna kontrola (bez primeru).
Extrémom je AmpliTaq Gold enzým, považovaný za štandard pri PCR reakciách,
ktorý ab initio syntetizuje dlhé úseky DNA už pri 60°C (Obr. 6A.). Prekvapivo, spoločným
znakom všetkých experimentov je inhibícia akejkoľvek syntézy ak je v reakcii prítomný
TFREE-R2 primer (posilnený GC pármi). Tento jav sme pozorovali opakovane a pri rôznych
podmienkach.
Analýza izotermickej syntézy Tfu polymerázou naznačuje, že v podmienkach vhodných pre ab initio syntézu sa ORIG primer vôbec neuplatňuje (Obr. 6B.), čo zrejme súvisí
s jeho neschopnosťou vytvárať sekundárnu štruktúru pri zvýšenej teplote.
1. 2. 2. 3.
A.

3. 4. 4. 5. 5.

Š. | --0-- | --10-- | --30-- | --60-- | -100B.

Obr. 6A.: PCR amplifikácia s AmpliTaq polymerázou. Polymerizácia pri 60°C. Dráhy: 1.
λ/PstI veľkostný štandard; reakcie s primermi: 2. ORIG, 3. TFREE-R1, 4. TFREE-R2, 5.
TFREE-L1; 6. negatívna kontrola (bez primeru). Obr. 6B.: Izotermická amplifikácia s Tfu
polymerázou pri 72°C. Dráhy: Š. λ/PstI veľkostný štandard; číslo označuje dobu inkubácie
v minútach. Pre každý čas: ľavá dráha reakcia s ORIG primerom, pravá dráha negatívna
kontrola (bez primeru).
Záver
Experimenty ukazujú, že predlžovanie krátkych úsekov súvisí s prítomnosťou palindromatických sekvencií, schopných intra- alebo intermolekulového párovania. Oslabením pá1667

rovania zámenou nukleotidov sa znižuje efektívnosť generovania veľkých úsekov DNA.
Amplifikačný potenciál je ovplyvnený aj zastúpením jednotlivých nukleotidov. AT bohaté
sekundárne štruktúry sú pri vyššej teplote eliminované, kým GC bohaté vlákna sa naopak
nedokážu oddeliť a umožniť tak ďalšie párovanie. Schopnosť predlžovať oligonukleotidy
s palindromatickými sekvenciami varíruje naprieč spektrom komerčných DNA polymeráz.
Avšak každá z polymeráz produkujúcich dlhé vlákna dokáže za istých podmienok syntetizovať DNA bez prítomnosti akéhokoľvek primeru či templátu. Jedným z vysvetlení je, že
DNA sekvencia vznikajúca pri takejto syntéze je determinovaná primárnou alebo vyššou
štruktúrou polymerázového proteínu. Ak je to ale pravda, znamenalo by to radikálnu zmenu
v našom súčasnom chápaní toku genetickej informácie [3].
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Detekcia nových kmeňov Hantavírusov na Slovensku a v Českej republike
Lukáš Radosa1, Michal Stanko2, Milan Pejčoch3, Detlev H. Krőger4, Boris Klempa4,5
1

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie
a virológie, Mlynská dolina B-2, 84215 Bratislava, Slovensko, radosa.lukas@gmail.com
2
Slovenská akadémia vied, Ústav zoológie, Löfflerova 10, 04001 Košice, Slovensko
3
Národný inštitút verejného zdravotníctva, Praha, Česká republika
4
Charité University Hospital, Institute of Virology, Helmut-Ruska-Haus,
Charitéplatz 1, 10117 Berlin, Germany
5
Slovenská akadémia vied, Virologický ústav, Dúbravská cesta 9,
84505 Bratislava, Slovensko

Úvod a formulácia cieľa
Vírusy rodu Hantavirus patria do čeľade Bunyaviridae a sú to typické zoonózy prenášané na človeka prostredníctvom exkrementov zvierat. Jednotlivé vírusy sú úzko viazané na
svojho rezervoárového hostiteľa (tab.1) z čeľade Muridae (rad Rodentia) [1], a ako sa
v poslednom období ukázalo, aj z čeľade Soricidae (rad Insectovora) [2].
Tab. 1: Zoznam hostiteľov a hantavírusov spolu s ochorením ktoré vyvolávajú
Hostiteľ

Vírus

Ochorenie

Rattus norvegicus, R.rattus

Seoul virus (SEOV)

HFRS

Apodemus agrarius

Hantaan vírus (HTNV),

HFRS

A. agrarius a A. flavicollis

Dobrava vírus (DOBV)

HFRS

Myodes glareolus

Puumala vírus (PUUV)

HFRS

Peromiscus maniculatus

Sin nombre vírusu (SNV)

HCPS

Oligorizomys longicaudatus

Andes vírusu (ANDV)

HCPS

Sorex araneus

Seewis vírus

-

HFRS- hemoragická horúčka s renálnym syndrómom, HCPS- hantavírusový kardiopulmonárny syndróm

Spôsobujú dva odlišné a veľmi závažné typy ochorení, a to Hemoragickú horúčku
s renálnym syndrómom – HFRS (z anglického Haemorhagic fever with renal syndrome)
vyskytujúcu sa prevažne na Euroázijskom kontinente a Hantavírusový kardio-pulmonárny
syndróm – HCPS (z anglického Hantavirus cardio-pulmonary syndrome) v Severnej a Južnej
Amerike. V Európe je HFRS ochorenie známe aj ako Nephropathia epidemica, ktorého
priebeh je ľahší a spôsobuje ho Puumala vírus [1, 3, 4, 5].
Hantavírusy sú obalené RNA vírusy, ktorých virióny majú priemer 80-120 nm
a sférický až ovoidný tvar. Na povrchu virónu vystupujú 5-10 nm dlhé výbežky povrchových
glykoproteínov (G1, G2) [6]. Vo vnútri viriónu sa nachádza vírusová RNA s negatívnou
polaritou v komplexe s molekulami nukleoproteínu a L proteínom, ktorá sa formuje do troch
samostaných ribonukleokapsidových štruktúr - segmentov (L, M, S). L segment kóduje
vírusovú RNA dependentnú RNA polymerázu, M segment kóduje glykoproteínový prekurzor
(GPC) a S segment kóduje nukleokapsidový (N) proteín [7].
Hantavírusy na Slovensku a v Českej republike
Na Slovensku bol doteraz molekulárno-biologickými metódami potvrdený výskyt 3
druhov hantavírusov, a to Tula vírus (TULV) izolovaný z hlodavca Microtus arvalis [8],
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Puumala vírus (PUUV) z Myodes glareolus [9], dve línie Dobrava vírusu (DOBV), DOBVAa z Apodemus agrarius a DOBV-Af z Apodemus flavicollis [10].
V Českej republike boli takisto molekulárno-biologickými metódami potvrdené TULV
[11], DOBV a PUUV [12].
Hlavným cieľom našej práce bolo sledovanie variability a molekulárnej evolúcie hantavírusov na území Slovenska a Českej republiky, a hľadanie hantavírusov v takých druhoch
hlodavcov a hmyzožravcov, v ktorých hantavírusy doteraz neboli známe. Konkrétnym cieľom
bolo získať nové hantavírusové sekvencie a tieto následne podrobiť fylogenetickým analýzam.

Materiál a metódy
Odchyt drobných cicavcov
Pre odchyt drobných cicavcov sme použili dve metódy odchytu, a to vo voľnej prírode
tzv. „živolovnými“ švédskymi mostíkovými kovovými pascami a pre odchyt potkanov
(Rattus nervegicus) v Bani Nováky klasickými sklápacími pascami.
Extrakcia RNA, prepis RNA do cDNA
Extrakciu RNA sme robili z 3mm3 tkaniva, prevažne z pľúc, pečene a obličiek. Použili
sme kit QuickGene RNA tissue kit S II (FUJIFILM, Tokio, Japan) a extrakčný prístroj
QuickGene-mini80 (FUJIFILM, Tokio, Japan), pričom sme postupovali podľa návodu
výrobcu. Reverznú transkripciu z RNA do cDNA sme robili kitom M-MLV Reverse
Transcriptase (INVITROGEN, Carlsbad, CA, USA), podľa návodu výrobcu.
PCR
Pre skríning vzoriek sme zvolili špecifickú metódu nested PCR s degenerovanými
primermi podľa Klempa a kol. 2006. Lokalizácia amplifikovaného úseku je v konzervatívnej
časti L segmentu o dĺžke 452bp pre prvú a 396bp pre nested PCR. [13].
Za účelom získania získania dlhších sekvencií aj z iných segmentov hantavírusového
genómu sme navrhli viacero nested PCR. Získané čiastočné úseky genómu jednotlivých
vírusov, prevažne z S segmentu, sme následne klonovali do vektorov a sekvenovali.
PCR sme následne vyhodnocovali gélovou elektroforézou za použitia 1% agarózového
gélu. PCR produkty z pozitívnych vzoriek sme purifikovali kitom Wizard®SV Gel and PCR
Clean-Up System (PROMEGA, Madison, WI, USA) podľa manuálu výrobcu. Purifikovanú
DNA sme zaslali na sekvenáciu na Katedru molekulárnej biológie PriF UK.
Klonovanie, purifikácia plazmidovej DNA a sekvenovanie
Amplifikované produkty sme klonovali do vektora pSC-A-amp/kan kitom StrataClone
PCR cloning Kit (STRATAGENE, La Jolla, CA, USA) a pre následnú purifikáciu
plazmidovej DNA sme použili kit Nucleospin® Plasmid (MACHEREY-NAGEL, Duren,
Germany). V oboch prípadoch sme postupovali podľa manuálu výrobcu.
Pre sekvenovanie sme použili kit BigDye® Terminator v 1.1. Cycle Sequencing Kit
(APPLIED BIOSYSTEMS, Foster City, CA, USA) a sekvenátor 3130 Genetic Analyzer
(Applied Biosystems, Darmstadt, Germany) podľa manuálov výrobcov.
Porovnávanie sekvencií a fylogenetická analýza
Získané čiastočné sekvencie sme upravili a vytvorili konsenzus sekvenciu za použitia
programu SEQMAN z balíku programov Lasergene software (DNASTAR, Madison, USA).
Získané konsenzus sekvencie sme spolu s referenčnými sekvenciami upravili a vytvorili
alignment v programe BioEdit (Hall T.A. 1999). Fylogenetickú analýzu sme robili
v programe MEGA4 (Takamura a kol, 2007) metódou Neighbor- joining s použitím
Maximum Composite Likelihood metódy pre výpočet evolučných vzdialeností. Štatistická
signifikantnosť získanej topológie bola overovaná metódou bootstrap s 500 replikáciami.
Výsledky a diskusia
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V skríningovej štúdii sme pomocou PCR vyšetrili celkovo 216 drobných cicavcov
z 12 rôznych druhov (tab.2), pričom zo Slovenska pochádzalo 105 jedincov zo 6 lokalít
a z Českej republiky 111 jedincov zo 7 lokalít . Odchyt sme realizovali v období od roku 2003
do roku 2009. Diagnostikovali sme 7 pozitívnych vzoriek z celkového počtu 216. Z PCR
produktov všetkých pozitívnych vzoriek boli získané čiastkové nukleotidové sekvencie L
segmentu hantavírusového genómu, ktoré boli použité na jednoznačnú identifikáciu
detekovaných hantavírusov.
Zo Slovenska nepochádzali žiadne pozitívne vzorky, avšak v Českej republike sme
diagnostikovali až 7 pozitívnych vzoriek. Z oblasti Moravy to boli tri pozitívne vzorky
z Microtus arvalis (čeľaď Muridae, rad Rodentia) a vo všetkých prípadoch sme určili vírus
ako TULV (Obr. 1). Ďalšie dve pozitívne vzorky pochádzali z oblasti širšieho okolia Českých
Budejovíc. Vírusy sme určili ako PUUV, čo sme aj predpokladali vzhľadom na ich pôvod
z Myodes glareolus (čeľaď Muridae, rad Rodentia). Molekulárno-biologické potvrdenie
PUUV s výslednou sekvenciou bolo prvé v ČR (Obr. 1).
Najdôležitejším objavom je detekcia Seewis vírusu (SWSV) v dvoch vzorkách zo
Sorex araneus (čeľaď Soricidae, rad Insectivora) z Českých Budejovíc (Obr. 1). Je to prvý
dôkaz výskytu SWSV v Českej republike, aj keď jeho výskyt je v strednej Európe
predpokladaný [14].
Tab. 2: Druhové zastúpenie a počet vyšetrených jedincov
Druh

Počet

Druh

Počet

Apodemus flavicollis

88

Micromys minutus

6

Apodemus microps

12

Mus musculus

1

Apodemus sylavaticus

9

Myodes glareolus

57

Crocidura suaveolens

11

Rattus norvegicus

8

Microtus agrestis

2

Sorex araneus

12

Microtus arvalis

8

Sorex minutus

2

SPOLU

216

Záver
V predloženej práci sú dokumentované výsledky zo skríningu a následnej bližšej
analýzy génomu hantavírusov na území Slovenska a ČR. Skríningovou PCR sme diagnostikovali celkovo 7 pozitívnych vzoriek.
Objavením SWSV v dvoch vzorkách zo S. araneus sme splnili svoj hlavný cieľ, a to
objavenie hantavírusov v takých druhoch hlodavcov a hmyzožravcov, v ktorých hantavírusy
doteraz neboli na tomto území známe. Čiastočná sekvencia SWSV z Českej republiky je prvá,
rovnako ako aj sekvencie z 2 vzoriek PUUV ktoré sme objavili. Objavením prítomnosti
TULV sme potvrdili doterajšie štúdie [15].
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Sangassou
Seoul
Hantaan
Dobrava-Belgrade
Jemez Springs
Ash River
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Cao Bang
Camp Ripley
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Seewis

CZ145/Sa

95
100
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Tanganya
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Thottapalayam
100

CZ5/Ma
CZ4/Ma

91
100

Moravia5302

Tula

CZ1/Ma
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CG1820

CZ7/Mg

98
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100

Puumala

CZ6/Mg
Sin Nombre

75

Andes

0.1

Obr. 1: Identifikácia získaných hantavírusových sekvencií pomocou fylogenetickej analýzy.
Neighbor-Joining algoritmus bol použitý pre konštrukciu fylogenetického stromu s využitím Maximum
Composite Likelihood metódy pre výpočet evolučných vzdialeností. Pre analýzu bol použitý 347bp dlhý úsek
z L segmentu. Čísla pri rozvetveniach predstavujú bootstrap hodnoty vypočítané z 500 bootstrap-replikácii.
Analýza ukázala, že novo získané sekvencie CZ1/Ma; CZ4/Ma; CZ5/Ma predstavujú hantavírus Tula, CZ6/Mg;
CZ7/Mg hantavírus Puumala a CZ145/Sa; CZ146/Sa predstavujú len nedávno objavený hantavírus Seewis.
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Detekcia CCTG expanzie zapríčiňujúcej myotonickú dystrofiu typu 2
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Úvod a formulácia cieľa
Myotonické dystrofie (DM) sú geneticky a klinicky heterogénne neuromuskulárne
ochorenia charakterizované autozomálne dominantnou dedičnosťou, slabosťou, atrofiou,
myotóniou, kataraktami a multisystémovými komplikáciami, ktoré najčastejšie postihujú
srdce, mozog a endokrinný systém [1]. Myotonická dystrofia typu 1 (DM1; OMIM#160900)
je zapríčinená CTG trinukleotidovou expanziou v 3´- nekódujúcej oblasti génu DMPK
(Dystrophia Myotonica Protein Kinase) [2, 3]. Myotonická dystrofia typu 2 (DM2;
OMIM#602668) je zapríčinená nestabilnou CCTG tetranukleotidovou expanziou v prvom
intróne génu ZNF9 (Zinc Finger Protein 9) [4]. Opakovanie (CCTG)n je súčasťou
komplexného motívu (TG)n(TCTG)n(CCTG)n, pričom počet všetkých traktov je výrazne
polymorfný aj v zdravých alelách. Expandované alely môžu obsahovať v prípade DM1 od 50
po vyše 2000 (CTG)n opakovaní kým v prípade DM2 od 75 po vyše 11000 (CCTG)n
opakovaní [3, 4].
Diferenciálna diagnostika na základe klinických príznakov je výrazne komplikovaná
a nespoľahlivá, nielen v dôsledku heterogenity klinických symptómov a variabilného veku ich
nástupu, ale aj v dôsledku prekrývajúcej sa symptomatológie DM1 a DM2, pričom pri
stanovení klinickej diagnózy majú byť zohľadnené aj iné neuromuskulárne ochorenia (u
ktorých môžu byť odlišné nielen prognostické, ale aj liečebné algoritmy) [5, 6]. Dôkaz
prítomnosti (CTG)n, resp. (CCTG)n expanzie na úrovni DNA predstavuje „zlatú štandardu“
pre stanovenie presnej diagnózy tak v prípade DM1, ako aj v prípade DM2 [1, 5].
Molekulárna identifikácia DM1 a DM2 expanzií je však výrazne sťažená nezvyčajným
charakterom týchto dynamických mutácií, veľmi silnými sekundárnymi štruktúrami
vytváranými takýmito enormne veľkými expandovanými, GC bohatými repetitívnymi
sekvenciami a taktiež existenciou somatickej instability expandovaných alel [5, 7].
V našej predchádzajúcej práci sme sa venovali možnosti identifikácie DM1 expanzie
pomocou klasickej fluorescenčnej PCR a takzvanej „triplet repeat primed“ PCR (TP-PCR)
[8]. Do súčasnej doby sa nám podarilo zhromaždiť 35 DNA vzoriek suspektných DM
pacientov, v súbore ktorých sme potvrdili prítomnosť DM1 expanzie v prípade 10 pacientov
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(28.6%). Zvyšných 71.4% suspektných pacientov, u ktorých sa prítomnosť CTG expanzie
nepotvrdila, môžu predstavovať pacienti s myotonickou dystrofiou typu 2 alebo s iným
neuromuskulárnym ochorením. V týchto prípadoch sa odporúča ďalšie molekulárne
testovanie a/alebo reevaluácia klinických symptómov [5].
Cieľom predloženej práce bolo zavedenie a štandardizácia vhodných molekulárnobiologických metodík na spoľahlivú identifikáciu prítomnosti/neprítomnosti CCTG expanzie
v géne ZNF9, ktorá je spojená s ochorením myotonická dystrofia typu 2.

Materiál a metódy
V rámci predloženej práce sme analyzovali 35 DNA vzoriek od pacientov s klinickými
príznakmi myotonickej dystrofie, 18 DNA vzoriek od ich bezpríznakových rodinných
príslušníkov, 12 kontrolných vzoriek s potvrdenou DM1 expanziou a 3 kontrolné vzorky
s potvrdenou DM2 expanziou.
Ako prvý krok analýzy sme použili štandardnú fluorescenčnú PCR (PCR-P1/P2) na
identifikáciu alel s fyziologickým počtom repetícií a ako druhý krok analýzy „tetraplet repeat
primed“ PCR (TP-PCR), na potvrdenie prítomnosti/neprítomnosti expandovaných alel vo
vzorkách. V PCR-P1/P2 boli oba použité primery fluorescenčne značené. Na svojom 5´ konci
bol DM2-for primer značený farbičkou FAM a DM2-rev primer farbičkou TAMRA. TPPCR sme uskutočnili s použitím primerov DM2-rev, DM2-CCTG-for a P3. Sekvencie
primerov boli nasledovné: DM2-for (5´ TTG GAC TTG GAA TGA GTG AAT G), DM2-rev
(5´ AGC CGA GAT CAT ACC ACT GCA C), DM2-CCTG (5´ AGC GGA TAA CAA TTT
CAC ACA GGA CCT GCC TGC CTG CCT GCC TG), P3 (5´ AGC GGA TAA CAA TTT
CAC ACA GGA 3´). Reakčná zmes pre PCR-P1/P2 v objeme 10 µl, obsahovala 100 ng
genomickej DNA; 1xPCR pufor s 1.5 mmol.l-1 MgCl2; 150 µmol.l-1 z každej dNTP
(Genecraft); 1 M betaínu; 1.5 pmol primerov DM2-for a DM2-rev (Eurofins MWG Operon)
a 0,25 U DreamTaq DNA polymerázy (Fermentas). PCR amplifikácie sme uskutočnili
pomocou nasledovného „touchdown“ algoritmu – 5 min začiatočná denaturácia pri 94°C
nasledovaná rôznym počtom cyklov amplifikácie (30s denaturácia pri 94°C, 30s anelácia pri
x°C a 30s extenzie pri 72°C) pri rôznych hodnotách anelačnej teploty. Počty cyklov
a príslušné anelačné teploty boli nasledovné: 5 cyklov pri 66°C, 5 cyklov pri 65°C, 10 cyklov
pri 64°C a 16 cyklov 63°C. Amplifikácia bola ukončená 10min záverečnou polymerizáciou
pri 72°C. Objem reakčnej zmesi pre TP-PCR bol 10 µl, pričom obsahoval 100 ng genomickej
DNA; 1xPCR pufor s 1.5 mmol.l-1 MgCl2; 150 µmol.l-1 z každej dNTP (Genecraft); 1 M
betaínu; 2 pmol primeru P1-for, 0.5 pmol primeru P4CTG-rev, a 1.5 pmol primeru P3
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(Eurofins MWG Operon) a 0.25 U DremTaq DNA polymerázy (Genecraft). PCR amplifikácie
sme uskutočnili pod nasledovným nastavením – 5 min začiatočná denaturácia pri 94°C
nasledovaná 34 cyklami amplifikácie, pričom každý pozostával z 1 min denaturácie pri 94°C,
z 1 min anelácie pri 66°C a z 2 min extenzie pri 72°C. Amplifikácia bola ukončená 10 min
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 3100Avant Genetic Analyzer). 1 µl každého PCR produktu sa zmiešal s 9 µl HiDi formamidu a 0.2

µl štandardy molekulovej hmotnosti Internal Lane Standard 600 (ILS600; Promega).
Nasledovala denaturácia 5 min pri 95°C. Fragmenty sme separovali v POP4 polyméri
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
CTG, alebo CCTG expanzie v génoch DMPK, alebo ZNF9 môže jednoznačne potvrdiť,
respektíve vyvrátiť diagnózu myotonickej dystrofie typu 1, alebo 2. Počas riešenia nášho
projektu sme rozšírili naše existujúce metodiky diagnostiky DM1 aj na DM2, pričom sme
použili analógny postup ako v prípade DM1 [8]. Náš postup je založený na dvojkrokovej
analýze, pričom prvý krok predstavuje klasická PCR s fluorescenčne značenými primermi,
ktorá umožní identifikovať alely s počtom repetícií v zdravom rozsahu. Tento krok však
neumožní odlíšiť od seba zdravých homozygotných jedincov s dvoma rovnakými alelami od
pacientov nesúcich jednu zdravú a jednu neamplifikovateľnú expandovanú alelu. Druhý krok
predstavuje TP-PCR analýza [9], ktorá využíva popri jednom primery (fluorescenčne
značený) nasadajúcom na unikátnu sekvenciu vedľa repetitívneho motívu aj primer ktorý je
komplementárny k samotnej CCTG repetitívnej sekvencii. Amplifikácia pomocou takýchto
primerov vedie k vzniku súboru amplikónov odzrkadľujúcich počet CCTG opakovaní. Výška
získaných píkov sa postupne znižuje so zvyšujúcou sa dĺžkou fragmentov. Po dosiahnutí
veľkosti dlhšieho fragmentu napríklad u zdravého heterozygota, intenzita signálu prudko
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klesne, kým v prípade expandovanej alely pokračuje až kým sa postupne stratí. Tento postup
je však vhodný iba na stanovenie prítomnosti, alebo neprítomnosti expandovanej alely,
pričom neumožňuje stanoviť jej veľkosť. Na Obr.1 sú znázornené typické výsledky reakcií
PCR-P1/P2 a TP-PCR pri vyhodnotení vzorky heterozygotného jedinca s dvoma zdravými
alelami, ako aj výsledok TP-PCR analýzy vzorky DM2 pacienta nesúceho expandovanú alelu.
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). Píky sú navzájom odlíšené farebne a nachádzajú sa v konštantnej
vzdialenosti 4bp 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.

Obr. 1: Príklady typických výsledkov PCR-P1/P2 a TP-PCR. Analýza zdravého heterozygotného jedinca
s dvoma amplifikovateľnými alelami pomocou PCR-P1/P2 (A), pomocou TP-PCR (B) a DM2 pacienta
s expandovanou (CCTG)n alelou pomocou TP-PCR (C)

Alela s CCTG expanziou zapríčiňujúcou DM2 sa identifikovala v prípade 2 pacientov.
Fakt, že z 35 pacientov, prejavujúcich klinické znaky myotonickej dystrofie, sa DM1 alebo
DM2 mutácia preukázala iba v 12 prípadoch (34%) ďalej potvrdzuje výraznú potrebu DNA
diagnostiky počas stanovenia presnej klinickej diagnózy. Keďže do dnešnej doby neexistujú
opísané žiadne mutácie zapríčiňujúce DM1 a DM2, okrem spomínaných CTG a CCTG
expanzií v príslušných génoch, zvyšných 66% vzoriek pravdepodobne pochádza od pacientov
s inými neuromuskulárnymi ochoreniami, u ktorých sa stanovila chybná klinická diagnóza.

Záver
Predložená práca sa zaoberala zavedením a štandardizáciou molekulárno-biologických
metodík vhodných na uskutočnenie DNA diagnostiky ochorenia myotonická dystrofia typu 2.
Pozorovanie že z analyzovaných vzoriek s klinickými symptómami myotonickej dystrofie sa
prítomnosť kauzálnej mutácie potvrdila iba v 34%, poskytuje ďalší dôkaz o veľkom význame
potvrdzovania diagnózy pomocou molekulárneho testovania na úrovni DNA. Pre tento účel
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sme počas riešenia projektu štandardizovali a testovali metódy PCR-P1/P2 a TP-PCR.
V prípade pacientov, u ktorých sa prítomnosť DM1 alebo DM2 expanzie nepotvrdila,
diagnóza myotonickej dystrofie typu 1 a 2 môže byť vylúčená a je potrebné uskutočniť
reevaluácia klinických symptómov.
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Rezistencia proti aminoglykozidom a fluorochinolónom u Acinetobacter baumannii
izolovaných z infekcií popálenín
Michaela Saganová, Mária Šedivá, Eva Sodomová, Dana Michálková-Papajová
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie,
Mlynská dolina B-2, 842 15 Bratislava 4, Slovensko, miska.saganova@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Acinetobacter sp. sú krátke, zaguľatené, Gram-negatívne, nepohyblivé kokobacily. Na

pevnom kultivačnom médiu tvoria hladké, slabo mukózne kolónie so svetložltým až sivo-bielym zafarbením. Sú striktne aeróbne, nefermentujúce, oxidáza-negatívne a kataláza-pozitívne
[1, 2].
Dnes je v rámci rodu Acinetobacter známych 32 druhov, ktoré sa označujú ako „genomic species“ alebo DNA skupina s príslušným číslom. Druhová identifikácia zástupcov rodu
Acinetobacter je vzhľadom na komplikovanú taxonómiu problematická, preto sa stále hľadajú

vhodné spôsoby určenia druhov tohto rodu. V súčasnosti hlavnou metódou na rozlíšenie jednotlivých „genomic species“ je DNA-DNA hybridizácia [1, 2].
Acinetobacter sp. sú ubikvitné baktérie, vyskytujú sa bežne v prírode. Prežívajú na

vlhkých aj na suchých povrchoch. Izolovať sa dajú z vody a z pôdy, ako aj z klinického materiálu a z pokožky zdravých ľudí [1, 2, 3]. Sú pôvodcami vážnych nozokomiálnych infekcíí.
Tieto infekcie sa zvyknú objavovať najmä u imunosuprimovaných pacientov, dlhodobo hospitalizovaných pacientov a u pacientov, ktorí boli liečení širokospektrálnymi antibiotikami. Preto sa väčšina infekcií spôsobených Acinetobacter baumannii vyskytuje v nemocničných zariadeniach, najmä na jednotkách intenzívnej starostlivosti [1, 2, 4]. K najčastejším ochoreniam,
ktoré acinetobaktery vyvolávajú, patria nozokomiálne pneumónie, infekcie krvného obehu,
močového traktu a centrálnej nervovej sústavy, infekcie chirurgických rán a popálenín [1, 2,
5]. Terapia týchto infekcií je značne komplikovaná, pretože nozokomiálne kmene sú často
mnohonásobne rezistentné proti klinicky používaným liečivám [6, 7].
Cieľom prezentovanej práce bolo stanovenie spektra rezistencie klinických izolátov
Acinetobacter baumannii spôsobujúcich infekcie popálenín proti klinicky používaným amino-

glykozidovým antibiotikám a fluorochinolónovým chemoterapeutikám.

Materiál a metódy
Testovaný súbor tvorilo 40 klinických izolátov Acinetobacter baumannii získaných z
Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava1679

Ružinov. Druhová identifikácia testovaných klinických izolátov bola uskutočnená pomocou
metódy ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) PCR [8].
Citlivosť izolátov na antimikrobiálne látky bola stanovená štandardnou diskovou difúznou metódou podľa odporúčaní CLSI [9, 10]. Disky s antimikrobiálnymi látkami, ktoré
boli testované a hraničné hodnoty veľkosti inhibičných zón pre určenie rezistencie klinických
izolátov Acinetobacter sp. proti týmto liečivám sú uvedené v tab. 1.
Tab. 1: Hraničné hodnoty veľkosti inhibičných zón pre určenie rezistencie klinických izolátov Acinetobacter sp.
proti aminoglykozidovým antibiotikám a fluorochinolónovým chemoterapeutikám [9, 10]
Priemer inhibičnej zóny, najbližšie k celému mm
Antimikrobiálna látka

Obsah na disku
Rezistencia

Hraničná citlivosť

Citlivosť

Aminoglykozidy
Gentamicín

10 µg

≤ 12

13-14

≥ 15

Amikacín

30 µg

≤ 14

15-16

≥ 17

Tobramycín

10 µg

≤ 12

13-14

≥ 15

Netilmicín

30 µg

≤ 12

13-14

≥ 15

Ciprofloxacín

5 µg

≤ 15

16-20

≥ 21

Gatifloxacín

5 µg

≤ 14

15-17

≥ 18

Levofloxacín

5 µg

≤ 13

14-16

≥ 17

Lomefloxacín

10 µg

≤ 18

19-21

≥ 22

Norfloxacín

10 µg

≤ 12

13-16

≥ 17

5 µg

≤ 12

13-15

≥ 16

Fluorochinolóny

Ofloxacín

Výsledky a diskusia
Klinické izoláty Acinetobacter baumannii sa často vyznačujú rezistenciou proti širokému spektru antimikrobiálnych látok, vrátane aminoglykozidov a fluorochinolónov [6, 7].
Všetky testované izoláty boli rezistentné súčasne proti niektorému z aminoglykozidov aj proti
niektorému z fluorochinolónov. V skupine aminoglykozidových antibiotík najnižšiu účinnosť
mal gentamicín, naopak účinné boli liečivá tobramycín a netilmicín. V skupine fluorochinolónových chemoterapeutík bol zistený vysoký výskyt rezistencie proti všetkým testovaným lie-

čivám (tab. 2).
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Tab. 2: Spektrum rezistencie testovaných klinických izolátov Acinetobacter baumannii proti aminoglykozidovým antibiotikám a fluorochinolónovým chemoterapeutikám

Ciprofloxacín
(5 µg)

Gatifloxacín
(5 µg)

Levofloxacín
(5 µg)

Lomefloxacín
(10 µg)

S (20)
S (19)
S (20)
S (21)
S (19)
R (11)
R (9)
R (11)
R (10)
R (11)
S (20)
S (21)
R (11)
R (11)
R (12)
R (11)
S (20)
R (14)
S (20)
R (11)
S (23)
S (19)
S (20)
R (11)
R (11)
R (9)
R (10)
S (21)
R (12)
R (11)
S (19)
R (10)
S (22)
R (11)
S (20)
R (9)
R (10)
R (9)
R (10)
R (9)

S (15)
I (14)
S (15)
S (15)
S (15)
S (15)
S (16)
S (16)
S (15)
S (16)
S (16)
S (17)
S (22)
S (17)
R (10)
S (15)
S (16)
S (20)
S (15)
S (19)
S (21)
S (16)
S (15)
R (8)
S (18)
R (9)
S (17)
S (18)
S (19)
S (17)
S (15)
S (17)
S (18)
I (14)
R (8)
I (14)
S (16)
S (16)
S (17)
S (17)

S (15)
S (15)
S (15)
S (16)
S (15)
S (15)
S (15)
I (13)
S (16)
S (17)
S (15)
S (16)
S (19)
S (16)
S (17)
S (15)
S (15)
S (17)
S (15)
S (17)
S (18)
S (15)
S (15)
S (16)
S (17)
S (15)
S (16)
S (18)
R (12)
S (15)
S (15)
S (15)
S (17)
R (9)
S (15)
R (12)
S (15)
S (15)
S (15)
I (14)

R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (12)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (11)
R (7)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)

R (12)
R (14)
R (8)
R (9)
R (10)
R (11)
R (9)
R (10)
R (11)
R (11)
R (9)
R (11)
R (11)
R (11)
S (19)
R (10)
R (11)
R (8)
R (10)
R (11)
R (13)
R (11)
R (11)
S (18)
R (12)
R (11)
R (6)
R (6)
R (13)
R (11)
R (9)
R (12)
R (8)
R (6)
R (9)
R (6)
R (10)
R (10)
R (13)
R (11)

I (14)
I (14)
R (10)
R (6)
R (10)
R (10)
R (12)
R (12)
I (16)
R (13)
R (10)
R (10)
R (13)
R (11)
S (17)
R (11)
R (12)
R (10)
R (11)
R (13)
R (12)
R (11)
R (10)
I (16)
R (11)
R (11)
R (8)
R (11)
R (12)
R (11)
R (8)
R (10)
R (9)
R (10)
R (9)
R (8)
R (9)
R (12)
R (11)
R (12)

R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (13)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (13)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)

39

24

4

3

40

38

35

40

40

38

1

0

3

2

0

0

4

0

0

2

0

16

33

35

0

2

1

0

0

0
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R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)

Ofloxacín
(5 µg)

Netilmicín
(30 µg)

R (8)
R (7)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
I (14)
R (9)
R (6)
R (6)
R (6)
R (10)
R (6)
R (6)
R (7)
R (7)
R (10)
R (9)
R (8)
R (9)
R (8)
R (6)
R (6)
R (8)
R (8)
R (6)
R (9)
R (6)
R (6)
R (6)
R (8)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (7)

Norfloxacín
(10 µg)

Tobramycín
(10 µg)

AC01
AC02
AC03
AC04
AC05
AC06
AC07
AC08
AC09
AC10
AC11
AC12
AC13
AC14
AC15
AC16
AC17
AC18
AC19
AC20
AC21
AC22
AC23
AC24
AC25
AC26
AC27
AC28
AC29
AC30
AC31
AC32
AC33
AC34
AC35
AC36
AC37
AC38
AC39
AC40
Rezistencia
(počet izolátov):
Hraničná citlivosť
(počet izolátov):
Citlivosť
(počet izolátov):

Amikacín
(30 µg)

Klinický izolát

Gentamicín
(10 µg)

R - rezistencia, I - hraničná citlivosť, S - citlivosť (priemer inhibičnej zóny v mm)

R (8)
R (7)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (8)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
I (14)
R (6)
R (6)
R (6)
R (8)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
I (13)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (6)
R (7)

Záver
V testovanom súbore 40 klinických izolátov Acinetobacter baumannii izolovaných z
infekcií popálenín od pacientov Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov bol zistený častý výskyt rezistencie proti väčšine
testovaných antimikrobiálnych látok. Najúčinnejšie boli aminoglykozidové antibiotiká tobramycín a netilmicín, naopak fluorochinolóny mali veľmi nízku účinnosť.
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Úvod a formulácia cieľa
Podľa „Bergey´s Manual of Systematic Bacteriology“ sa rod Acinetobacter zaraďuje
do čeľade Moraxellaceae. Klasifikácia zástupcov tohto rodu je založená na výsledkoch DNADNA hybridizácie. V súčasnosti je známych 32 druhov rodu Acinetobacter, ktoré sa označujú
ako „genomic species“ alebo DNA skupina s príslušným číslom, pričom 17 z nich má aj formálne druhové pomenovanie [1, 2].
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 aj z pôdy [1, 2].
Z medicínskeho hľadiska je významný najmä druh Acinetobacter baumannii. V rámci
rodu je tento zástupca najčastejším oportúnnym patogénom spôsobujúcim nozokomiálne (nemocničné) infekcie. Zriedkavo sa vyskytujú aj nozokomiálne infekcie spôsobené inými Acinetobacter sp. Acinetobaktery ohrozujú najmä imunokompromitovaných pacientov a pacientov

hospitalizovaných na JIS. Spôsobujú bakterémie, pneumónie, infekcie urinárneho traktu, infekcie chirurgických rán a popálenín [1, 2]. Nozokomiálne kmene Acinetobacter baumannii
sa často vyznačujú mnohonásobnou rezistenciou proti širokému spektru antiinfekčných liečiv,

čo značne komplikuje terapiu nozokomiálnych infekcií spôsobených týmito patogénmi [3, 4].
Cieľom práce bola druhová identifikácia 60 klinických izolátov rodu Acinetobacter na
fenotypovej a genotypovej úrovni, stanovenie spektra ich rezistencie proti vybraným klinicky
používaným antimikrobiálnym liečivám, stanovenie produkcie beta-laktamáz s rozšíreným
spektrom účinku (ESBL) a cefalosporináz typu AmpC.

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 na základe mnohonásobnej rezistencie proti klinicky používaným antiinfekčným

1683

liečivám. Dlhodobo boli udržiavané v médiu Skim-Milk (Merck, Nemecko) pri teplote -80°C.
Na kultiváciu izolátov bolo použité médium Mueller-Hinton Broth (MHB) (Biomark Laboratories, India) s ampicilínom (100 µg/ml) alebo Mueller-Hinton Agar (MHA) (Biomark Laboratories, India) s ampicilínom (100 µg/ml).
Druhová identifikácia testovaných klinických izolátov na fenotypovej úrovni bola uskutočnená s využitím komerčnej diagnostickej súpravy NEFERMtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika) a doplnkových fenotypových testov: KOH test, oxidázový test (Pliva-Lachema,

Česká republika), katalázový test, pohyblivosť v médiu Motility Test Medium (Biomark Laboratories, India), produkcia želatinázy, hemolýza na krvnom agare, rast pri teplotách 30°C,
37°C, 41°C a 44°C, rast na selektívne-diagnostických kultivačných médiách Herellea Agar
(Biomark Laboratories, India) s ampicilínom (100 µg/ml) a CLED Agar w/Bromthymol Blue
(Biomark Laboratories, India).
Druhová identifikácia testovaných klinických izolátov na genotypovej úrovni bola uskutočnená metódou ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) PCR [5].
Spektrum rezistencie testovaných klinických izolátov proti antimikrobiálnym látkam
bolo stanovené štandardnou diskovou difúznou metódou podľa CLSI [6]. Boli použité nasledujúce disky s antimikrobiálnymi látkami (Oxoid, Veľká Británia): amikacín (30 µg), ampicilín-sulbaktám (10/10 µg), aztreonam (30 µg), cefepím (30 µg), cefoperazón (75 µg), cefotaxím (30 µg), ceftazidím (30 µg), ceftizoxím (30 µg), ceftriaxón (30 µg), ciprofloxacín (5 µg),
doxycyklín (30 µg), gatifloxacín (5 µg), gentamicín (10 µg), chloramfenikol (30 µg), imipeném (10 µg), karbenicilín (100 µg), levofloxacín (5 µg), lomefloxacín (10 µg), meropeném
(10 µg), mezlocilín (75 µg), minocyklín (30 µg), moxalaktám (30 µg), netilmycín (30 µg),
norfloxacín (10 µg), ofloxacín (5 µg), piperacilín (100 µg), piperacilín-tazobaktám (100/10

µg), sulfonamidy (300 µg), tetracyklín (30 µg), tikarcilín (75 µg), tikarcilín-kyselina klavulanová (75/10 µg), tobramycín (10 µg), trimetoprim-sulfametoxazol (1,25/23,75 µg).
Produkcia beta-laktamáz bola stanovená nitrocefínovou metódou (Oxoid Limited,
Veľká Británia). Pre identifikáciu producentov ESBL bola použitá štandardná metóda kombinovaných diskov podľa CLSI [6]. Pre identifikáciu potenciálnych producentov cefalosporináz
typu AmpC bola použitá štandardná disková difúzna metóda podľa CLSI [6]. Ako pozitívny
výsledok bolo hodnotené zväčšenie inhibičnej zóny v okolí disku s cefoxitínom (30 µg) minimálne o 5 mm pri kultivácii na MHA s kloxacilínom (200 mg/l), v porovnaní s veľkosťou inhibičnej zóny v okolí disku s cefoxitínom (30 µg) pri kultivácii na MHA bez kloxacilínu.
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Výsledky a diskusia
Acinetobacter baumannii sú Gram-negatívne, oxidáza-negatívne a kataláza-pozitívne

nepohyblivé baktérie, ktoré neprodukujú želatinázu, nevykazujú hemolýzu na krvnom agare,
rastú pri teplote 30°C, 37°C, 41°C aj 44°C, rastú na selektívne-diagnostických kultivačných
médiách Herellea Agar a CLED Agar w/Bromthymol Blue [1, 2]. Tieto vlastnosti boli pozorované u všetkých testovaných klinických izolátov. Na základe výsledkov získaných komerčnou diagnostickou súpravou NEFERMtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika) a doplnkovými fenotypovými testami bolo 11 testovaných klinických izolátov identifikovaných na úrovni
druhu ako Acinetobacter baumannii a 10 izolátov bolo identifikovaných na úrovni rodu ako
Acinetobacter. Zvyšných 39 izolátov nebolo možné na základe výsledkov fenotypových tes-

tov jednoznačne identifikovať. Použitím molekulárno-biologickej metódy ARDRA PCR [5]
boli všetky testované klinické izoláty jednoznačne identifikované ako Acinetobacter baumannii.

V analyzovanom súbore klinických izolátov Acinetobacter baumannii bol zistený častý výskyt rezistencie proti väčšine testovaných beta-laktámových antibiotík. Všetky izoláty
boli rezistentné proti moxalaktámu, 98,3% izolátov bolo rezistentných proti mezlocilínu a cefoperazónu, 95% izolátov bolo rezistentných proti piperacilínu a 93,3% izolátov proti cefotaxímu. Proti ceftizoxímu bolo rezistentných 88,3% testovaných izolátov, proti karbenicilínu a
ceftazidímu bolo rezistentných 86,6% izolátov. Proti tikarcilínu a jeho kombinácii s kyselinou
klavulanovou bolo rezistentných 85% klinických izolátov, proti ceftriaxónu 84,2% klinických
izolátov. Výskyt rezistencie bol pozorovaný aj v prípade antibiotík cefepím (61,7%), aztreonam (48,3%), ampicilín-sulbaktám (30%) a piperacilín-tazobaktám (16,7%). Všetky testované
klinické izoláty boli citlivé na meropeném a imipeném. Zo skupiny aminoglykozidových antibiotík bolo 98,3% klinických izolátov rezistentných proti gentamicínu, 66,6% proti amikacínu, 13,4% proti netilmycínu a u 6,7% testovaných izolátov bola zistená rezistencia proti tobramycínu. Z tetracyklínov bol najúčinnejším antibiotikom doxycyklín, proti ktorému bolo rezistentných 55% izolátov. Proti tetracyklínu bolo rezistentných 75% izolátov a proti minocyklínu 90% izolátov. Bol zistený aj častý výskyt rezistencie proti všetkým testovaným fluorochinolónovým chemoterapeutikám: lomefloxacín (100%), ciprofloxacín (96,7%), norfloxacín
(95%), ofloxacín (91,7%), gatifloxacín (91,7%), levofloxacín (88,3%). Proti chloramfenikolu
boli rezistentné všetky testované klinické izoláty, 86,6% izolátov bolo rezistentných proti trimetoprim-sulfometoxazolu a 88,3% izolátov bolo rezistentných proti sulfonamidom.
Všetky testované klinické izoláty Acinetobacter baumannii produkovali beta-laktamázy hydrolyzujúce nitrocefín. Produkcia ESBL nebola zistená u žiadneho z testovaných klinic1685

kých izolátov, všetky izoláty boli identifikované ako potenciálni producenti cefalosporináz typu AmpC. Produkcia beta-laktamáz je najčastejším mechanizmom rezistencie proti beta-laktámovým antibiotikám u Gram-negatívnych baktérií. Klinické izoláty Acinetobacter baumannii produkujú rôzne typy beta-laktamáz, ktoré podmieňujú rezistenciu proti širokému spekt-

rum beta-laktámov, vrátane cefalosporínov vyšších generácií a karbapenémov [7, 8].

Záver
Testovaný súbor tvorilo 60 klinických izolátov získaných z infekcií popálenín na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov. Všetky testované izoláty boli identifikované ako Acinetobacter baumannii a vyznačovali sa fenotypom mnohonásobnej rezistencie proti antimikrobiálnym látkam. Najúčinnejšími
antibiotikami v testovanom súbore klinických izolátov Acinetobacter baumannii boli karbapenémy imipeném a meropeném. Všetky testované klinické izoláty Acinetobacter baumannii
produkovali beta-laktamázy hydrolyzujúce nitrocefín a boli potenciálnymi producentami cefalosporináz typu AmpC, ani jeden izolát nebol identifikovaný ako producent ESBL.
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Úvod a formulácia cieľa
Alkaptonúriu (AKU, OMIM, No. 203500) ako prvé ochorenie u ľudí, ktoré vyhovuje
mendelistickej autozomálne recesívnej dedičnosti, opísal Sir Archibald Garrod už v roku 1902
[1]. Použil termín „inborn error of metabolism“ a navrhol, že alkaptonúria je výsledkom
deficiencie enzýmu, ktorý normálne štiepi aromatický kruh kyseliny homogentizovej (HGA)
[2]. Jeho predpoklad bol neskôr skutočne potvrdený, AKU je spojená s nedostatkom aktivity
homogentizát-1,2-dioxygenázy (HGO), jedného zo šiestich enzýmov, ktoré sú potrebné pre
katabolizmus aromatických aminokyselín fenylalanínu a tyrozínu [3]. Táto deficiencia vedie
k hromadeniu HGA a jej metabolitov v tkanivách, čo spôsobuje ochronózu, artritídu, ničenie
kĺbov a degeneráciu srdcových chlopní [4, 5].
Homogentizát-1,2-dioxygenáza (HGO) je proteín, ktorý je zložený z 445 aminokyselín
a jeho molekulová hmotnosť je 50 kDa [6]. Jeho topologická štruktúra je usporiadaná ako
dimér trimérov a je zostavená ako funkčný hexamér [7, 8].
HGO gén je jednokópiový, pokrýva 60 kb genomickej DNA a pozostáva zo 14 exónov

[9, 10]. Gén bol u človeka mapovaný na chromozóme 3q2 (3q21-3q23) [11, 12].
Incidencia ochorenia je celosvetovo 1:250 000 [12, 13], avšak v niektorých krajinách,
ako je Slovenká republika a Dominikánska republika, je incidencia ochorenia výrazne vyššia.
Na Slovensku je to 1:19000, k čomu prispieva hlave zvýšený výskyt ochorenia v horských
oblastiach horných Kysúc [14]. Zvýšenú frekvenciu AKU u nás je ťažké vysvetliť klasickým
efektom zakladateľa, keďže doteraz bolo na Slovensku popísaných 10 rôznych mutácií [15,
16, 17, 18]. Ako ukazujú štúdie HGO haplotypov, časť mutácií bola na Slovensko
importovaná počas niekoľkých migrácií európskej populácie, ktoré sa rozšírili do západnej
Európy. Druhú skupinu tvoria mutácie, ktoré majú pôvod u nás. Sú pravdepodobne
výsledkom zvýšenej mutačnej intenzity HGO génu v jeho mutačných „hot spot“ miestach
[17]. K udržaniu a rozšíreniu týchto mutácií na Slovensku prispela následná genetická izolácia
a genetický drift.
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Cieľom práce bolo identifikovať mutácie zodpovedné za alkaptonúriu u pacientov
s týmto ochorením a v prípade nových zmien DNA vykonať ich skríning v zdravej populácii
s cieľom overiť, či ide skutočne o mutácie alebo o zriedkavé DNA polymorfizmy. Táto práca
je súčasťou rozsiahlejšieho projektu, ktorý je riešený na KMB, PríF UK a ÚMFG SAV.

Materiál a metódy
Súbor pozostával z analyzovaných DNA vzoriek 26 pacientov: 11 pacientov bolo zo
Slovenska a 15 pacientov bolo do nášho laboratória poslaných zo zahraničia. U časti z nich
bola už jedna mutácia známa, našou úlohou bolo identifikovať mutáciu na druhej alele HGO
génu, u väčšiny nebola známa ani jedna mutácia. Pri overovaní nových mutácií sme použili
70 kontrolných vzoriek, ktoré sme získali z DNA banky Katedry molekulárnej biológie
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského.
Na osekvenovanie PCR produktov jednotlivých exónov HGO génu u analyzovaných
pacientov sme použili BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit od firmy Applied
Biosystems. Sekvencie sme následne analyzovali na ABI PRISM® 3100 Genetic Analyzer a
3730xl DNA Analyzer a vyhodnotili softvérom Sequence Scanner. Na amplifikáciu
jednotlivých exónov sme použili kombináciu primerov z práce Fernández-Cañón a kol.
(1996) [9] a ďalších nami navrhnutých.
Jednou z požiadaviek na potvrdenie, že identifikovaná zmena DNA je skutočne mutácia a nie polymorfizmus, je vylúčenie jej prítomnosti vo vzorke minimálne 100 chromozómov
kontrolných jedincov zo súboru vzoriek bez študovaného ochorenia. Za týmto účelom sme
použili “High Resolution Melting” analýzu (HRM) pomocou systému LightScanner® od
firmy Idaho Technology Inc. Analyzovali sme 1 fragment s dĺžkou 223 bp a 5 krátkych
fragmentov s dĺžkou 59, 54, 60, 55 a 54 bp, ktoré sme amplifikovali PCR reakciou. Na
amplifikáciu 223 bp dlhého fragmentu sme použili primery z práce Fernández-Cañón a kol.
(1996) [9]. Na amplifikáciu krátkych fragmentov sme použili primery, ktoré sme navrhli
softvérom Primer3. Primery sme navrhli tak, aby nami sledovaná mutácia ležala približne v
strede fragmentu.

Výsledky a diskusia
U všetkých 26 analyzovaných vzoriek sa nám podarilo identifikovať obe mutácie
spôsobujúce AKU. Skríning u slovenských pacientov viedol k identifikácii ďalších 2 mutácií,
ktoré zatiaľ v SK neboli popísané. Jednou z nich je M368V v exóne 13, ktorá je najčastejšou
európskou AKU mutáciou. Ďalšia z nich je missense mutácia E178G v exóne 8, ktorá je
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jednou z celkovo 8 nových, v literatúre zatiaľ nepopísaných mutácií, ktoré sme v našej práci
identifikovali. Výsledkom dvoch z nových mutácií je vytvorenie stop kodónu, zvyšných 6
mutácií sú jednonukleotidové zámeny. Tieto mutácie (jednonukleotidové zámeny) sme
podrobili populačnej analýze s cieľom vylúčiť, že sa jedná len o polymorfizmy. Zoznam
mutácií s ich presným popisom, ako aj primery použité na amplifikáciu fragmentov, v ktorých
sa nachádzajú, sú uvedené v tabuľke 1.

Tab. 1: Zoznam novonájdených mutácií. V tabuľke sú uvedené názvy mutácií, pozícia
mutácie, dĺžka amplifi-kovaného fragmentu a primery použité na amplifikáciu. Pri každej
mutácií je v hornom riadku uvedený forward primer a v spodnom riadku reverse primer.
FR=Francúzsko, TR=Turecko, ROK=Kórea, DZ=Alžírsko, SR=Slovensko
* vzorka pochádzajúca z Francúzska, ale pôvod rodiny je taliansky
** vzorka pochádzajúca z Francúzska, ale pôvod rodiny je indický

Názov
mutáci
e

Exó
n

Pozícia
jednonukle
otidovej
zámeny

Zmena
na
úrovni
proteín
u

Pôvod

Q33R

3

c. 265A>G

Gln33
Arg

ROK

W60X

4

c. 346G>A

Trp60X

FR*

L116P

6

c. 514T>C

Leu116
Pro

FR**

G152
A

7

c. 622G>C

Gly152
Ala

ROK

E178G

8

c. 700A>G

Glu178
Gly

SR

N219S

10

c. 823A>G

Asn219
Ser

TR

S287X

11

c.
1027C>A

Ser287
X

DZ

G360
A

13

c.
1246G>C

Gly360
Ala

FR
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Dĺžka
fragme
ntu

Primery použité na
amplifikáciu

ATTGCATCCTTTGTTTCAG
A
59 bp
GCTCAGCATAGAGATTGT
AGGG
Nepodrobené populačnej
analýze
TTCCCTCTTCTGTGGGTCT
C
54 bp
CTCCAGCTCCACACAAGG
TA
CAATGATTTGTGTTATGAC
G
223 bp
GAAATAAGACAGATTGAA
GAATGAAGG
CCGAGTTTGGCAAGATGC
T
60 bp
CATCACCAACCTGAATGA
CG
TTTGGGTTACTGTTTTCTA
GGG
55 bp
CAAGAAATCACGAGGATT
GG
Nepodrobené populačnej
analýze
AAAGCAAGGTGGGTTCCT
G
54 bp
GGGGTCATTGTGCTGTGTA
G

Vzorky pacientov sme pri HRM analýze porovnali so 70 kontrolnými vzorkami. Táto
populačná analýza potvrdila, že sa skutočne jedná o mutácie a nie o polymorfizmy
vyskytujúce sa prirodzene v populácii. Ako príklad výstupu z HRM analýzy uvádzame
porovnanie fragmentu s mutáciou Q33R s kontrolnými vzorkami (obr.1), fragmentu
s mutáciou E178G s kontrolnými vzorkami (obr.2) a fragmentu G360A s kontrolnými
vzorkami (obr.3). HRM analýza nepotvrdila prítomnosť žiadnej z analyzovaných nových
mutácií (Q33R, G152A, E178G, G360A) v 130-140 skrínovaných „wild-type“ chromozómov.
V súčasnej dobe sa dokončuje HRM analýza pre mutácie L116P a N219S.

Obr. 1: Porovnanie vzoriek s mutáciou Q33R v heterozygotnom stave (na obrázku
znázornené červenou krivkou) s kontrolnými vzorkami (na obrázku znázornené šedou
krivkou). Na obrázku je jasne vidieť rozdielný priebeh kriviek topenia u heterozygotov v
porovnaní s priebehom kriviek topenia kontrolných (“wild type”) vzoriek. Tento rozdielný
priebeh kriviek topenia u heterozygotov je spôsobený práve mutáciou Q33R.

Obr. 2: Porovnanie vzoriek s mutáciou E178G v heterozygotnom stave (na obrázku
znázornené červenou krivkou) s kontrolnými vzorkami (na obrázku znázornené šedou
krivkou). Na obrázku je jasne vidieť rozdielný priebeh kriviek topenia u heterozygotov v
porovnaní s priebehom kriviek topenia kontrolných (“wild type”) vzoriek. Tento rozdielný
priebeh kriviek topenia u heterozygotov je spôsobený práve mutáciou E178G.
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Obr. 3: Porovnanie vzoriek s mutáciou G360A v homozygotnom stave (na obrázku
znázornené modrou krivkou) a vzoriek s mutáciou G360A v heterozygotnom stave (na
obrázku znázornené červenou krivkou) s kontrolnými vzorkami (na obrázku znázornené
šedou krivkou). Na obrázku je jasne vidieť rozdielný priebeh kriviek topenia u homozygotov
a heterozygotov v porovnaní s priebehom kriviek topenia kontrolných (“wild type”) vzoriek,
ako aj rozdiel medzi homozygotnými a heterozygotnými vzorkami navzájom. Tento rozdielný
priebeh kriviek topenia u homozygotov, heterozygotov a kontrolých vzoriek je spôsobený
práve neprítomnosťou mutácie u kontrolných vzoriek a prítomnosťou mutácie G360A v
jednej alebo v dvoch kópiách u heterozygotov, resp. homozygotov.
Mutácie W60X a S278X sme nepodrobili populačnej analýze HRM metódou, nakoľko
výsledkom oboch z nich je vytvorenie stop kodónu, a tým skrátenie HGO proteínu
a navyše, mutácie sa nachádzajú v konzervovanej časti génu. Toto sú dostatočné dôkazy
o tom, že sa skutočne jedná o mutácie.
Skríningom vzoriek pacientov sme identifikovali mutácie spôsobujúce alkaptonúriu, a
tým sme potvrdili diagnózu tohto ochorenia. Objavom nových mutácií sme prehĺbili poznatky
o mutačnom spektre HGO génu jednak na Slovensku aj celosvetovo. V rámci práce na tomto
projekte sme tiež rozšírili celosvetovú databázu mutácií a polymorfizmov HGO, ktorej
spravovanie v súčasnej dobe preberá Katedra molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty
Univerzity Komenského. Poznanie mutačného spektra je veľmi dôležité pre pripravovanú
klinickú štúdiu, ktorej cieľom je testovanie potenciálneho liečiva, ktoré by malo zmierňovať a
pozitívne modifikovať dôsledky tejto genetickej poruchy metabolizmu.

Záver
Alkaptonúria je autozomálne recesívne ochorenie s incidenciou celosvetovo 1:250000,
pričom Slovensko je jednou z krajín, v ktorých je frekvencia tohto ochorenia zvýšená na
1:19000. Tým, že na malom území SR je frekvencia ochorenia výrazne zvýšená, sa stáva SR
cennou DNA bankou AKU pacientov. Z tohto dôvodu je dôležité vedenie výskumu najmä
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u nás. Veríme, že sme k tomu prispeli aj my naším projektom, nájdením a potvrdením nových
mutácií.
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Efekt mutácií v Pso2-závislej DNA reparačnej dráhe na stabilitu jadrových telomér
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Úvod a formulácia cieľa
Eukaryotické organizmy, ktoré disponujú lineárnymi chromozómami, majú na ich
koncoch špecifické nukleoproteínové štruktúry – teloméry. Hlavnou funkciou telomér je
zabezpečiť chromozómovú integritu a genómovú stabilitu jedinca. Pre to, aby mohli konce
chromozómov plniť svoju základnú úlohu musia byť správne zreplikované a chránené pred
rizikom rozpoznania v podobe dvojvláknových zlomov (DSBs, double strand breaks) [7].
Spoločnou črtou dvojvláknových zlomov a telomér je, že obe štruktúry predstavujú
koniec molekuly DNA. DSB predstavuje narušenie stability genómu a ak nie je rýchlo
eliminovaný môže viesť k smrti bunky [10]. Teloméry sú na rozdiel od DSB stabilné
chromozomálne zakončenia a štandardne by nemali byť cieľom DNA opravnej mašinérie [6].
Rozdielna bunková odpoveď na rôzne konce molekuly DNA teda vytvára predpoklad, že
proteíny, ktoré sa podieľajú na správnom fungovaní nebudú mať s reparačnými proteínami
veľa spoločného [9]. Okrem unikátnych telomerických proteínov u kvasiniek a vyšších
eukaryotov sú však známe aj také faktory, ktoré sa zúčastňujú opravy DSB a zároveň asociujú
s telomérami [6, 8].
Jedným z potenciálnych kandidátov patriacich do takejto skupiny je nukleáza Pso2
identifikovaná u kvasinky Saccharomyces cerevisiae. Pso2 sa svojou nukleolytickou aktivitou
podieľa na oprave DSB, ktorý vzniká v dôsledku opravy DNA poškodenej cytotoxickou
krížovou väzbou (ICL, interstrand cross-link). U ľudí boli identifikované tri ortológy, ktoré
vykazujú príbuznosť s vysoko konzervovanými doménami Pso2 [2]. Jedným z trojice je
hSnm1B/Apollo, ktorý je okrem opravy ICL zahrnutý aj v údržbe telomér [5]. Ďalším
príkladom ortológu Pso2 je proteín Mrt-1 identifikovaný u Caenorhabditis elegans. Tento
faktor je zahrnutý v oprave ICL a zároveň bolo zistené, že má podobnú telomerickú funkciu
ako hSnm1B/Apollo [7]. Na základe príbuznosti uvedených proteínov u rôznych druhoch
organizmov sme si stanovili za cieľ nášho projektu zistiť, či aj kvasinkový Pso2 plní funkciu
v oblasti jadrových telomér. Delécie a mutácie v mnohých génoch regulujúcich funkciu
telomér sú zodpovedné za rôzne fenotypické odchýlky v týchto miestach [9]. Jednou z nich je
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zmena v dĺžke telomér, ktorá je citlivým ukazovateľom fungovania koncov chromozómov
a je taktiež sprievodným znakom karcinogenézy a iných ochorení. Výsledky z analýz génov
zodpovedných za reguláciu dĺžky telomér môžu preto predstavovať významný nástroj
v terapii takýchto ochorení [1].

Materiál a metódy
Mikroorganizmy: ZDY(1-20) deriváty kmeňa RDKY3615 (MATa, ura3-52, leu2∆1,
trp1∆63, his3∆200, lys2∆Bgl, hom3-10, ade2∆1, ade8, hxt13::URA3) odvodeného

od pôvodného kmeňa Saccharomyces cerevisiae S288C pochádzajú zo zbierky Laboratória
molekulárnej genetiky RNDr. Miroslava Chovanca, CSc., Ústav experimentálnej onkológie
SAV v Bratislave.
Izolácia kvasinkovej genomickej DNA: Bunky S. cerevisiae boli podrobené štyrom
kolám pasáží na pevnom YPD médiu, s časovým odstupom štyroch dní medzi dvoma
pasážami. Následne boli zaočkované do 25 ml YPD média a inkubované cez noc pri teplote
28 °C. Po centrifugácii 2 min, 1620 x g, laboratórna teplota (Eppendorf 5804 R) bol sediment
rozsuspendovaný v 750 µl 1 M sorbitolu, k čomu bolo následne pridaných 150 µl 0,5 M
EDTA (pH 8.0). Bunkové steny boli odstránené prostredníctvom zymolyázy vo výslednej
koncentrácii 2,5 mg/ml, ku ktorej bol pridaný ß-merkaptoetanol 0,7% (w/v) a bunky boli
inkubované hodinu pri 37 °C. Suspenzia bola následne centrifugovaná 5 min, maximálne
otáčky, 4 °C (Eppendorf 5415 R) a k peletu bolo pridaných 750 µl 50 mM Tris-HCl (pH 7.4),
20 mM EDTA (pH 8.0) a 75 µl 10% SDS. Zmes bola rozsuspendovaná a inkubovaná 30
minút pri 65 °C. Následne bolo pridaných 600 µl 5 M octanu draselného (pH 5.2) a zmes
bola inkubovaná hodinu na ľade. Vzorky boli centrifugované 5 min, maximálne otáčky, 4 °C
(Eppendorf 5415 R) a supernatant bol extrahovaný zmesou fenol:chloroform:izoamylalkohol
(25:24:1). Po centrifugácii 5 min, maximálne otáčky, laboratórna teplota (Eppendorf 5415 R)
a vrchná fáza bola opäť extrahovaná zmesou chloroform:izoamylalkohol (24:1). Po
centrifugácii 5 min, 13 000g, laboratórna teplota (Eppendorf 5415 R) bola vrchná fáza
precipitovaná 1 objemom izopropanolu a inkubovaná na ľade 1 hodinu. Nasledovala
centrifugácia 30 min, maximálne otáčky, 4 °C (Eppendorf 5415 R), po ktorej bol pelet
premytý 300 µl 80% (w/v) etanolu, centrifugovaný 10 min, maximálne otáčky, 4 °C
(Eppendorf 5415 R) a vysušený vo vákuu. Nukleové kyseliny boli rozpustené v 150 µl TE
(pH 7,4), pričom k nim bola pridaná RNáza A vo výslednej koncentrácii 100 µg/ml. Vzorky
boli inkubované 30 minút pri 37 °C a následne bola k celkovému objemu pridaná 1/10 3M
octanu sodného a 1 objem izopropanolu. Po centrifugácii 30 min, maximálne otáčky, 4 °C
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(Eppendorf 5415 R) bol pelet premytý 300 µl 80% (w/v) etanolu, centrifugovaný 10 min,
maximálne otáčky, 4 °C a vysušený vo vákuu. Nukleové kyseliny boli rozpustené v 150 µl
TE (pH 7,4).
Southernov transfer: Genómová DNA štiepená restrikčnou endonukleázou XhoI (1
U/µg DNA) bola nanesená na 1% (w/v) agarózový gél a elektroforeticky separovaná pri
potenciálovom spáde 1,2 V/cm (17 hod). Pred nanesením bol k vzorkám pridaný nanášací
roztok. Po separácii bol gél inkubovaný v denaturačnom roztoku (40 min), premytý ddH2O
a inkubovaný v neutralizačnom roztoku (30 min). Po neutralizácii bol gél premytý ddH2O
a inkubovaný v 20x SSC (30 min). Nylónová membrána bola medzičasom ponorená do
ddH2O (1-2 min) a následne do 20x SSC (1-2 min). DNA z gélu bola prenesená na nylónovú
membránu prostredníctvom prístroja Vacu GeneTM (GE Healthcare) (50 mbar, 2-3 hod) za
pravidelného pridávania 20x SSC. Pre lepšiu fixáciu bola DNA imobilizovaná na membráne
zapečením pri 80 °C (2 hod).
Hybridizácia: Membrána bola vložená do hybridizačného valca a premytá 2x SSC.
Následne bolo pridaných 10 ml prehybridizačného roztoku (Churchs roztok) a inkubácia
prebiehala pri 65 °C (1-1,5 hod) v hybridizéri typu HB-1 (Techne). K membráne bolo
pridaných 200 ng biotinylovanej próby v 150 µl prehybridizačného roztoku a hybridizácia
prebiehala cez noc pri 47 °C. Po hybridizácii bola membrána ďalej premývaná podľa návodu
Phototope–Star Detection Kit (New England Biolabs). Prihybridizovaná próba bola
detekovaná na prístroji Image Station 4000MM (Kodak).

Výsledky a diskusia
Dĺžka telomér mutantných kvasinkových kmeňov podrobených štyrom kolám pasáží
bola hodnotená hybridizáciou genomickej DNA štiepenej restrikčnou endonukleázou XhoI
s biotinylovanou telomerickou próbou. Sledovaný bol vplyv mutácií v génoch PSO2, MPH1,
MSH2, MGM101 a RAD52 na telomerickú dĺžku. Produkty týchto génov sú súčasťou

reparačných dráh zúčastnených v rôznych krokoch opravy DNA krížových väzieb. Teloméry
boli detekované v oblasti ~1.5–1.2 kbp. Intenzívnejšie signály mimo telomerickej oblasti
predstavujú miesta prítomnosti telomerickej sekvencii podobných oblastí vo vnútri
chromozómov alebo parciálne

poštiepenú chromozomálnu DNA. Výraznejšie odchýlky

v dĺžke telomerických fragmentov v porovnaní so štandardným kmeňom boli pozorované u
dvoch mutantov. Kmeň ZDY10 (RDKY 3615 rad52::TRP1) vykazoval predĺženie telomér až
nad oblasť 1.5 kbp, pričom ostatné kmene nesúce mutáciu v géne RAD52 spolu s mutáciami
v iných zo spomenutých génov žiadne predĺženie koncov chromozómov nevykazovali. Takéto
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predĺženie však už bolo pozorované v prácach iných autorov a je typické pre deriváty
odvodené od pôvodného S288C kmeňa [3, 4]. Zaujímavým pozorovaním bolo, že u kmeňa
ZDY14 (RDKY 3615 pso2::his5+ msh2::hphM mgm101::LEU2 rad52::TRP1) sme
pozorovali skrátenie telomér, ktoré sme pozorovali v oblasti ~1.2 – 0.9 kbp (Obr.1).

Obr. 1.: Analýza dĺžky telomerických fragmentov mutantných kvasinkových kmeňov metódou
Southernovej hybridizácie. Ako molekulový štandard bol použitý biotinylovaný 2-Log DNA s dĺžkou
reštrikčných fragmentov v rozmedzí 0.1-10 kbp. Štandardný kmeň predstavuje RDKY3615. Do zvyšných dráh
bola nanesená DNA jednotlivých mutantných ZDY kmeňov, štiepená enzýmom XhoI. V oblasti ~1.5-1.2 kbp
boli pozorované fragmenty zodpovedajúce teloméram. Rozdiel v dĺžke telomér oproti štandardnému kmeňu bol
pozorovaný u kmeňa ZDY10, ktorý vykazoval predĺženie telomér a u kmeňa ZDY14, kde došlo v prvom kole
merania k pravdepodobnej degradácii vzorky, avšak opakovaním pokusu sme boli schopní pozorovať výrazné
skrátenie chromozomálnych koncov u tohto mutanta. U zvyšných kmeňov nebola pozorovaná významná
odchýlka v telomerickej dĺžke v porovnaní so štandardným kmeňom.

Na základe uskutočneného experimentu sme boli schopní dokázať, že vybrané gény kódujúce
faktory primárne zahrnuté v reparačných procesoch na úrovni DNA vplývajú aj na funkciu
jadrových telomér, čo sa prejavilo na zmene ich dĺžky. Dosiaľ, vychádzajúc z výsledkov
získaných na kmeni ZDY14, však nie sme schopní jednoznačne konštatovať, či sa na regulácii
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dĺžky telomér podieľajú všetky štyri reparačné faktory kódované génmi PSO2, MSH2,
MGM101 a RAD52. Dôvodom je absencia kmeňa nesúceho mutáciu v génoch PSO2, MSH2,
RAD52. Aby sme boli schopní vyvodiť závery ohľadne tejto otázky, bude potrebné pripraviť

kmeň s mutáciou v týchto troch génoch a následne zmerať dĺžku telomér. Tým zistíme, či je
aj neprítomnosť proteínu Mgm101 potrebná pre skrátenie telomér pozorované u ZDY14.
Všetky ostatné kmene nesúce kombinácie mutácií v troch zo štyroch spomínaných génoch už
testované boli a zmena dĺžky telomerických fragmentov u nich nebola pozorovaná. Je teda
možné, že len určitá kombinácia opravných faktorov kódovaných uvedenými génmi má vplyv
na udržiavanie telomerickej dĺžky a narušením ich expresie dochádza k poruchám v regulácii
dĺžky koncov chromozómov.

Záver
Napriek tomu, že sú teloméry chránené pred rozpoznaním v podobe dvojvláknových
zlomov, mnohé DNA opravné proteíny zohrávajú svoju funkciu aj v tejto oblasti. Či už tu
pôsobia prostredníctvom svojej pôvodnej reparačnej funkcie alebo nadobúdajú novú úlohu
zostáva u mnohých z nich stále nezodpovedanou otázkou. Prostredníctvom sledovania dĺžky
telomér sme pozorovali, že mutácie v nami vybraných génoch kódujúcich reparačné faktory
majú vplyv na dĺžku chromozomálnych zakončení a že takéto DNA opravné proteíny
zohrávajú funkciu aj v telomerickej oblasti.
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Úloha Pdr16p v odpovedi kvasiniek na mikonazol
Zuzana Šimová, Peter Griač
Slovenská akadémia vied, Ústav biochémie a genetiky živočíchov, Oddelenie biochémie
membrán, Moyzesova 61, 90028 Ivanka pri Dunaji, zuzana.simova@savba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Gén PDR16 bol prvýkrát identifikovaný počas skríningu genómu Saccharomyces
cerevisiae, ktorého cieľom bolo nájsť gény regulované prostredníctvom Pdr1p, jedného

z regulátorov mnohonásobnej rezistencie (Pleiotropic drug resistance) [1]. Pdr16p zároveň
patrí do skupiny piatich proteínov, ktoré boli identifikované v kvasinkách S. cerevisiae na
základe sekvenčnej homológie k fosfatidylinozitol/fosfatidylcholín transferovému proteínu
Sec14p [2]. Vzhľadom na túto homológiu je často označovaný aj ako Sfh3p (Sec fourteen
homologue). Zaujímavý je hlavne fenotyp pdr16∆ mutanta, ktorý prejavuje zvýšenú citlivosť
na azolové deriváty (napr. mikonazol, ketokonazol) – inhibítory biosyntézy ergosterolu [1, 3].
Nedávne štúdie zároveň poukazujú na prítomnosť ortológu génu PDR16 v genóme oportúnne
patogénnych kvasiniek Candida albicans, pričom jeho nadexpresia bola preukázaná
vo viacerých klinických izolátoch C. albicans rezistentných voči azolom [4]. Existujú viaceré
hypotézy pokúšajúce sa objasniť mechanizmus rezistencie voči azolom sprostredkovaný
Pdr16p, zahŕňajúc informácie o jeho lokalizácii na periférii plazmatickej membrány, v
lipidových partikulách a mikrozómoch [3], a takisto dôkaz o zmene v sterolovom zložení
plazmatickej membrány pdr16∆ mutanta [1]. Avšak stále chýbajú kompletné informácie
o fyziologickej funkcii Pdr16p.
Cieľom našej práce bolo prispieť k objasneniu viacerých predpokladov o fyziologickej
funkcii Pdr16p, zahŕňajúc jednak hypotézu o pôsobení Pdr16p v súčinnosti s niektorými
efluxnými pumpami, jednak predpoklad o zmenenej vnútrobunkovej koncentrácii mikonazolu
v pdr16∆ mutantoch, a nakoniec pokúsiť sa nájsť gény, ktorých produkty by mohli byť
zahrnuté vo funkčnom metabolizme Pdr16p.

Materiál a metódy
Pomocou metódy transformácie kvasiniek [5] bol pripravený delečný kmeň
AD12345678 pdr16∆, ktorý okrem delécie génu PDR16 má nefunkčných osem druhov
efluxných púmp. Na zistenie rozdielov v citlivosti na mikonazol medzi štandardným kmeňom
(AD12345678) a získaným transformantom (AD12345678 pdr16∆) bola použitá metóda
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kvapkového testu [6].
Na meranie rozdielov v množstve mikonazolu, ktorý sa dostal do kvasinkových buniek
počas ich kultivácie v kompletnom tekutom médiu pri štandardných podmienkach, bola
použitá nasledovná metóda: po ukončení 1 a 2 hodinovej kultivácie štandardného kmeňa BY
4741 a delečného kmeňa BY 4741 pdr16∆ v prítomnosti mikonazolu boli bunky rozbité
sklenými guľôčkami a ich prečistené bunkové lyzáty boli aplikované v príslušných
množstvách do jamiek v miskách s YPD agarovou pôdou, v ktorej bola pred stuhnutím agaru
rozsuspendovaná mikrobiálna kultúra kmeňa AD12345678 pdr16∆, ktorý má výrazne
zvýšenú citlivosť na mikonazol, a umožňuje tak zvýšiť citlivosť použitej metódy. Po 12
hodinovej inkubácii pri 4-8°C a následnej 24 hodinovej kultivácii pri 28°C bola zmeraná
veľkosť priemerov inhibičných zón. Na základe súčasne zhotovenej kalibračnej krivky boli
získané hodnoty zodpovedajúce množstvu mikonazolu (ng) obsiahnutého v kvasinkových
bunkách.
Na prípravu dvojitých mutantov bola vybratá z delečnej zbierky kvasiniek skupina
mutantov s deléciou v príslušnom géne, a po nasledujúcom krížení s kmeňom opačného
párovacieho typu a s deléciou v géne PDR16, boli vyselektované mutanty s deléciou v príslušnom géne a s mutáciou pdr16∆. Citlivosť získaných dvojitých mutantov na mikonazol bola
následne otestovaná pomocou kvapkového testu [6].

Výsledky a diskusia
Za predpokladu, že by Pdr16p pôsobil v bunkách kvasiniek v súčinnosti s tými
efluxnými pumpami, ktoré má kmeň AD12345678 vyradené z funkcie, sme očakávali, že
citlivosť delečného kmeňa AD12345678 pdr16∆ sa v porovnaní so štandardným kmeňom
nezmení. Jeho citlivosť však naopak bola zvýšená.
Jedným z možných vysvetlení zvýšenej citlivosti pdr16∆ kmeňov na azoly je jeho
zvýšená akumulácia v bunkách [1]. Experiment navrhnutý na meranie zmeny vnútrobunkovej
koncentrácie mikonazolu v bunkách štandardného kmeňa BY 4741 v porovnaní s bunkami
BY 4741 pdr16∆ dokáže zachytiť aj veľmi malé zmeny v množstve mikonazolu (udávané
v ng) prijatého bunkami kvasiniek. Výsledky z tohto experimentu však zatiaľ nie sú
kompletné, preto sa z nich nedá vyvodiť jednoznačný záver.
Pri návrhu ďalšieho experimentu sme vychádzali zo štúdie [7], v ktorej skrínovali
zbierku delečných mutantov S. cerevisiae, s cieľom nájsť všetky kmene so zvýšenou
citlivosťou na mikonazol. Na základe ich výsledkov sme zvolili trinásť rôznych mutantov
a pomocou kríženia sme im pridali mutáciu pdr16∆. Predpoklad, že niektorý z produktov
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týchto génov bude kolaborovať vo funkčnom metabolizme Pdr16p, zahŕňa fakt, že citlivosť
dvojitých mutantov by nemala byť zmenená v porovnaní s citlivosťou kmeňa pdr16∆. Takýto
fenotyp sa jednoznačne prejavil zatiaľ len u jedného dvojitého mutanta (cdc50∆ pdr16∆).
Overenie tejto hypotézy si vyžaduje ešte ďalšie štúdie a experimenty, ktoré by potvrdili tieto
výsledky.

Záver
V tejto práci sme sa snažili získať informácie o fyziologickej funkcii Pdr16p a súčasne
tak prispieť poznatkami k poodhaleniu mechanizmu rezistencie voči azolom. Podarilo sa nám
dokázať, že Pdr16p pravdepodobne neovplyvňuje činnosť ani jednej z ôsmych efluxných
púmp, vyradených z funkcie v kmeni AD12345678. Pri hľadaní odpovede na otázku či a ako
sa mení vnútrobunková koncentrácia mikonazolu v závislosti od prítomnosti funkčného génu
PDR16, sme ešte nezískali jednoznačné odpovede, podarilo sa nám však navrhnúť vhodný

experiment, zohľadňujúci potreby merania aj veľmi malých množstiev mikonazolu. Zároveň
z našich výsledkov vyplýva, že produkt génu CDC50 by mohol byť jeden z proteínov
interagujúcich s Pdr16p, prípadne proteínom zohrávajúcim úlohu v tej istej metabolickej/transportnej dráhe.
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Úvod a formulácia cieľa
Pozornosť vedcov priťahuje tvorba nových ciev, angiogenéza (AG) [1-3]. Tá je črtou
fyziologických procesov [4, 5] (reprodukcie (menštruačného cyklu [6] vaječníka (ovulácie,
vývoja žltého telieska [7]) [8] a endometria [6-11], vzniku placenty [1], embryogenézy [12,
13], laktácie mliečnej žľazy [7]) a reparácie (imunitnej odpovede, zápalu, hojenia rán) [7]) aj
patogenézy chorôb [5, 14, 15] (ischemických, zápalových [3, 15, 16], cievnych [3, 6, 16] a i.
[3, 16]), vrátane nádorových [3, 14-18], pre ich rast [2, 17, 18] aj ich šírenie na vzdialené
miesta organizmu [17-20]. Tkanivo endometria, ktoré počas fertilného života ženy podlieha
rýchlemu cyklickému vzrastu a olupovaniu (proliferovanie, sekrečné diferencovannie, dea regenerovanie) [21], pri vzraste a ústupe krvných ciev zásobujúcich endometrium [6, 10, 11,
13], poskytuje dobrý model pre štúdium aj normálnej AG [3, 6, 10, 11]. V endometriu [13,
22] a v karcinóme endometria [22, 23] primátov [24] závisí od pohlavných steroidov [23-25].
Karcinóm endometria (CaE) maternice [26-28] je najčastejšou neopláziou pohlavného
systému žien [29-31]. Je skupinou rôznych histologických podtypov [27]. Delia ho na 2
základné typy, typ I (u žien premenopauzy, z hyperplázie endometria, pri hyperestrogenizme,
menej agresívny) a typ II (po menopauze, bez hyperestrogenizmu, agresívny fenotyp) [26-28].
Von Willebrandov proteín (VWF (FVIII-RAg)) [32-34] je multimérny glykoproteín
plazmy [33], s 500 – 10 000 kDa [35, 36], obsahuje 5% sacharidu [37], zložený z 250 kDa
podjednotiek [35, 36]. Je kľúčový v hemostáze, ako posol antihemofilového faktora VIIIC a
ako nástenný mediátor v interakcii trombocytov [37]. VWF obsahuje cytoplazma
endotelových buniek krvných a lymfových ciev [38], megakaryocytov kostnej drene ľudí [39]
a žírnych buniek [40]. Poruchy VWF ústia do von Willebrandovej choroby [34, 41, 42].
Štúdia si stanovila za cieľ hodnotiť vzťah medzi morfológiou normálneho endometria
(NE) a CaE, a medzi stupňom cievnatosti a angiogenézy s expresiou VWF.
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Materiál a metódy
28 bioptických vzoriek endometria (z archívu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej
fakulty (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, r. 1994-2009) z materníc žien (z
gynekologicko-pôrodníckych kliník LF UK) po hysterektómii (pre metrorágiu či nádor
zistený sonografiou), vo formalíne fixované, do parafínu zaliate a bežnou histologickou
technikou spracované vzorky tkaniva, klasifikované svetelným mikroskopom, s normálnym
sekrečným endometriom (SE, 7x) (od žien 26-45 r.) endometriom, endometrioidným (EC)
stupňa histolo-gického diferencovania (grading) G1 (ECG1, 7x) a G3 (ECG3, 7x) (31-61 r.) a
seróznym (SC, 7x) (39-86 r.) histologickým podtypom CaE [26-28], sme vyšetrili
imunohistochemicky (IHC) [43-45] na expresiu VWF [33-37] v cytoplazme endotelových
buniek krvných ciev mikro-cirkulácie strómy (CMS) endometria. Nepriamu metódu s
komplexom streptavidínu a biotínu [46] s chrenovou peroxidázou (ABC-Px) a s
chromogénom diaminobenzidínom (DAB) [44, 45] sme použili na vizualizáciu produktu
reakcie. Postup IHC vychádzal z návodu k použitiu kitu LSAB2TM a EnVision [43, 44].
5 µm hrubé rezy tkaniva sme odparafínovali a rehydratovali vo fyziologickom roztoku
obsahujúcom fosfátový pufor (PBS, pH 7,2) (10 min.). Na obnovenie antigénnosti
formalínom fixovaných tkanív sme rezy inkubovali s 0,1 % pronázou v PBS (pri 37°C; 10
min.). Rezy sme premyli 10 mM PBS (pH 7,2; 5 min.) a aktivitu endogénnej peroxidázy sme
blokovali 0,3% H2O2 (30 min.). Primárnu monoklonovú myšiu protilátku proti VWF sme
riedili s PBS v pomere 1 : 50 a rezy inkubovali (1 hod.). Po prepláchnutí s PBS (3 x 5 min.)
sme rezy inkubovali so sekundárnou biotínylovanou kozou protimyšou protilátkou (30 min.)
a s ABC–Px (30 min.). Po prepláchnutí rezov s PBS (3 x 5 min.) sme lokalizáciu protilátky
detegovali vyvolaním produktu reakcie DAB v H2O2 (5 min.). Inkubácie prebiehali pri
izbovej teplote. Po premytí dest. H2O sme rezy dofarbili Mayerovým hematoxylínom (H) (2
sek.), montovali do entelanu. Protilátky a chemikálie boli od fi. DakoCytomation a Dako,
Glostrup, Denmark.
Kvantitatívne hodnotenie cievnatosti (CMS) a stupňa AG endometria so svetelným
mikroskopom (Nikon Eclipse E400, Tokyo, Japan) a morfometrickým softvérom počítača
Impor Pro 3.00 (Kvant); v 10. zorných poliach pri (400x) známej veľkosti plochy spočítali
štruktúry s VWF (cievy lúminizované malého priemeru lúmenu (kapiláry, K) a cievne profily
nelúminizované (solídne pruhy endotelových buniek (aj jednotlivé bunky), P) a prepočítali na
1 mm2 tkaniva. Za špecifickú považovaná iba reakcia cytoplazmy endotelu ciev. Rezy tkaniva
inkubované s pufrom miesto primárnej a sekundárnej protilátky boli negatívnou kontrolou.
Postupy odpovedali medzinárodným etickým štandardom (Helsinská dekl. r. 1964, rev. 2002).
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Výsledky a diskusia
Výsledky hodnotenia CMS sú zhrnuté v tabuľke 1. Oproti SE (obr. 1), v CaE stúpol
počet CMS (a P) (klesla denzita expresie VWF), pričom CMS rástla (a expresia VWF klesala)
so stupňom diferencovania EC (typ I – menej agresívny) (obr. 2). Najvyšší vzostup CMS (a P)
(a pokles expresie VWF) nastal v SC (typ II – agresívny) (obr. 3) a koreloval s horším
klinickým priebehom nádorovej choroby. Expresia VWF bola pravidelne silná v SE (obr. 1).
Ž

Ž

1
2
3
Obr. 1-3: Cievnatosť a expresia VWF v endotelových bunkách CMS endometria
(červenohnedo, šípka) v SE (obr. 1), ECG3 (obr. 2) a SC (obr. 3). Cievy lúminizované (tenká
šípka) rôzne (prevažne) veľkých priemerov lúmenov (obr. 1); zriedka (obr. 1) a prevažne (obr.
2 a 3) nelúminizované (P) (hrubá šípka). Intenzita expresie VWF silná (obr. 1) a rôzna (silná,
stredne silná aj slabá) a nepravidelná („mriežkovanie“ P) (hrubá šípka) (obr. 2, 3), rôzna
hrúbka (tenká šípka) (obr. 1, 3), v priebehu steny cievy. Ž – žľaza endometria. Monoklonová
myšia protilátka proti VWF, ABC-Px a dofarbené H, originálne zväčšenie 120x (obr. 1), 100x
(obr. 2), 200x (obr. 3).
Tab. 1: Prehľad cievnatosti mikrocirkulácie strómy endometria ženy.
Cievnatosť mikrocirkulácie strómy

K/m P/mm P+K/m
P/K
2
m2
m2
Normálne sekrečné endometrium
8,89
1,91
10,80
0,22
Karcinóm endometria, endometrioidný podtyp, G1 (typ I)
88,25
6,35
94,60
0,08
136,5
4,44
140,95
0,03
Karcinóm endometria, endometrioidný podtyp, G3 (typ I)
1
165,0 95,00
260,00
0,58
Karcinóm endometria, serózny podtyp (typ II)
0
K – kapiláry (lúminizované cievy), P - solídne pruhy endotelových buniek (nelúminizované
cievne profily).
Stav endometria

Rast nádoru [17] umožňuje aj tvorba nových kapilár z už existujúcich ciev [2, 17].
Zmena angiogénneho stavu sprevádza prechod vnútroepitelovej do inváznej neoplázie [47,
48], niekedy predchádza neoplastickú premenu tkaniva [47, 49-51]. Je následkom stimulácie
angiogénnymi faktormi z buniek nádoru, z buniek reagujúcich na nádor a snáď strómy [52];

čiastočne reakcie strómy [20, 22]. AG sa objavuje v zona functionalis NE v menštruačnom
cykle, účinkom estrogénu a progesterónu [22-25]. Rast žliaz a strómy je koordinovaný, ale
v hyperplázii endometria (HE) a CaE sa zvyšuje pomer žliaz k stróme, čo môže maskovať
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angiogénnu reakciu [22, 53]. Objektívne hodnotenie stupňa AG je predmetom diskusií
z pohľadu rôznych metód [53-55]. Zvýšenie CMS nie je evidentné, ak krvné cievy
prepočítavajú na plochu tkaniva, lebo časť tkaniva tvorená epitelom je väčšia než stróma. To
ilustruje potrebu výpočtu hustoty krvných ciev skôr v stróme, než v tkanive ako celku [53].
Zdá sa, že hustota CMS stredného SE a HE je vyššia než PE [9, 53] a výrazne vyššia je
v ECG1 než v NE a HE [53], po prepočítaní denzity ciev na mm2 strómy [53]. Tento rozdiel
môže byť odrazom stimulácie rastového faktora endotelu ciev, RNA a jej proteínu [56, 57]
a angiopoetínu [57], ktoré sú vo vysokej koncentrácii v bunkách nádoru [56, 57], ale nie v NE
[56]; v HE a v CaE čiastočne pridruženej predĺženej stimulácie estrogénmi [22-25, 53].
Výsledky našej štúdie, ktorá je 1. svojho druhu na Slovensku, ukázali oproti SE výrazne vyšší
počet CMS (K aj P) v CaE, a najvyšší v agresívnom (SC, menej ECG3) CaE Sloveniek. Časť
endotelových buniek vytvára iba P s nepravidelnou expresiou VWF („mriežkovanie“ P).
Počet cievnych profilov má asi vzťah k priebehu a skrútenosti krvných ciev, ako aj k častosti
ich vetvenia, a preto odráža rast ciev [53]. Stróma EC je nenápadná, ale intenzívne cievnatá
[53]. Oblasti intenzívnej CMS nemožno spočítať v kyrete EC [53]; tie u iných nádorov
tesnejšie korelujú s nepriaznivou prognózou [14, 48, 58] pre riziko metastáz [18, 20].
Stanovenie stupňa AG v nádore môže pomáhať rozlišovať klinické štádium I a prognózu EC
[59], i skorý začiatok invázneho CaE [47, 53]. Preto sa zdá, že miera nadväzovania protilátky
na endotel ciev by mohla do istej miery prispieť k posúdeniu stupňa malignity toho-ktorého
podtypu CaE. Novotvorba a zvýšenie počtu CMS, spolu s poklesom expresie kolagénu typu
IV a vyvinutosti bazálnej membrány epitelu, CaE [60], naznačuje spôsob prenikania buniek
CaE do CMS a ich šírenie na vzdialené miesta [18, 20]. CMS na mm2 strómy nemá vzťah k
hĺbke invázie a k výskytu prenikania lymfových ciev ECG1 [53]. Hoci cievnatosť nádoru
súvisí so zníženou histologickou diferenciáciou nádoru, s inváziou buniek nádoru do
lymfových ciev a so zvýšeným klinickým štádiom nádorovej choroby, vysoké počty CMS
CaE sú významným znakom predpovede prežitia žien s CaE nezávislým na iných bežných
faktoroch rizika [61].

Záver
Malígnu zmenu endometria sprevádza vzostup CMS a stupňa AG, pričom CMS je
priamo úmerný stupňu diferenciácie EC. Najvyššia CMS a stupeň AG súvisí s agresívnym
fenotypom CaE. Hodnotenie CMS s VWF IHC v CaE by mohol byť dôležitý faktor, ktorý by
sa mohol využiť v biomedicínskom výskume i v diagnostickej histopatológii a klinickej praxi.
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Úvod a formulácia cieľa
Karcinóm endometria (CaE) [1-3] pochádza z epitelových buniek endometria. Má
rozličné histologické podtypy so špecifickou morfológiou a biologickým správaním [1-3].
(Cyto)keratín(y) (CK) sú skupina proteínov s hmotnosťou molekúl 40-68 kDa.
Existuje > 19 rôznych podjednotiek (variant) CK [4-6]. Tie delia na podskupinu A (pH ≤ 5,5)
CK (10 až 19, s 56,5-40 kDa) a B (pH ≥ 6) CK (1 až 9, s 65-52 kDa) [7]. CK podľa
biochemického zloženia tvoria 1 z 5 druhov intermediárnych vlákien [8-10]. Tie sú 1 z 3 [11]
rozdielnych vláknitých systémov cytoplazmy, podieľajúce sa na výstavbe cytoskeletu bunky
[11]. CK vlákna sa zbiehajú a interagujú s proteínmi denzných platničiek (plakov) dezmozómov [12] zabezpečujúce mechanickú stabilitu medzi 2 bunkami [8, 13, 14]. CK tvoria
skoro všetky bunky epitelového (roho- aj nerohovatejúce [15, 16]) pôvodu aj nádorovo zmenené [10].
57 kDa [17] proteín vimentín (VIM) [18] biochemicky tvorí 1 z 5 druhov intermediárnych vlákien bunky [8, 10, 19]. Participujú na výstavbe cytoskeletu bunky [11]. VIM
vlákna sa spájajú s jadrovou [20] a s bunkovou membránou [14]. VIM typicky tvoria niektoré
druhy buniek mezenchýmového (nesvalového) pôvodu (endotelové, chondrocyty, fibroblasty
a i.) [21, 22] aj nádorovo zmenené [23, 24]. Je aj v kultúrach buniek svalového, nervového
[25] a epitelového pôvodu [23]. Zmnoženie VIM vlákien v bunke je v mnohých
patologických stavoch a je znakom regresívnych a degeneratívnych zmien [26].
Práca si stanovila za cieľ hodnotiť vzťah medzi morfologickým vzhľadom normálneho
endometria a CaE, a medzi stupňom (ko)expresie (proteínov) CK a VIM.

Materiál a metódy
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28 bioptických vzoriek endometria (z archívu Ústavu patologickej anatómie Lekárskej
fakulty (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave, za roky 1994-2009) z materníc žien
Sloveniek (hospitalizovaných na gynekologicko-pôrodníckych klinikách LF UK) získané
výškrabom či hysterektómiou (pre krvácanie z maternice), vo formalíne fixované, do parafínu
zaliate a bežnou histologickou technikou spracované vzorky tkaniva, klasifikované svetelným
mikroskopom, s proliferačným (PE, 7x) a sekrečným (SE,7x) endometriom (od žien 26-45 r.),
endometrioidným (EC) G1 (ECG1, 7x) (31-61 r.) a seróznym (SC, 7x) (39-86 r.) podtypom
CaE [1-3] sme vyšetrili imunohistochemicky (IHC) [27-30] monoklonovou myšou protilátkou
AE1/AE3 proti zmesi CK a proti VIM v cytoskelete epitelových buniek endometria. Produkt
reakcie sme zviditeľnili nepriamou metódou s komplexom streptavidínu a biotínu [31]
s chrenovou peroxidázou (ABC-Px) a s chromogénom diaminobenzidínom (DAB) [27, 29].
Postup IHC vychádzal z návodu k použitiu detekčného kitu LSAB2TM a EnVision [28, 30].
5 µm hrubé rezy tkaniva sme odparafínovali a rehydratovali vo fyziologickom roztoku
s fosfátovým pufrom (PBS, pH 7,2) (10 min.). Na obnovenie antigénnosti tkanív fixovaných
formalínom sme rezy: a) inkubovali s 0,1 % pronázou v PBS (pri teplote 37° C, 10 min.)
(pred inkubáciou s AE1/AE3); b) predinkubovali v 0,1 mM citrátovom pufri (pH 6,2; 30
min.) (pred inkubáciou s protilátkou proti VIM) a potom obnovili antigénnosť teplom
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 AE1/AE3 proti zmesi CK a protilátku proti VIM sme riedili
s PBS v pomere 1 : 100 a rezy inkubovali (60 min.). Po premytí rezov s PBS (3 x 5 min.) sme
rezy inkubovali so sekundárnymi biotínylovanými protimyšími protilátkami (30 min.)
a s ABC–Px (30 min.). Po premytí rezov s PBS (3 x 5 min.) sme lokalizáciu protilátky
detegovali s DAB v H2O2 (5 min.). Inkubácie prebiehali pri izbovej teplote vo vlhkej
komôrke. Po premytí rezov dest. H2O sme rezy dofarbili hematoxylínom (H) (2 sek.)
a montovali. Protilátky a chemikálie boli od firmy DakoCytomation a Dako, Glostrup,
Denmark. Nálezy sme hodnotili svetelným mikroskopom (Nikon Eclipse E400, Tokyo,
Japonsko) semikvantitatívne, ako: „-“ negatívna, „+/-“ nepravidelne slabo (do 50% buniek),
„+“ pravidelne slabo (> 50% a < 75%), „++“ stredne silne (75% až 95%), „+++“ silne
pozitívna (> 95% buniek). Za špecifickú sme považovali iba reakciu cytoplazmy buniek. Rezy
tkaniva inkubované s pufrom namiesto primárnej a sekundárnej protilátky boli negatívna
kontrola. Použité postupy zodpovedali národným a medzinárodným etickým štandardom
(Helsinská deklar. z r. 1964, rev. z r. 2002).

Výsledky a diskusia
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Výsledky hodnotenia

reakcií protilátky AE1/AE3 proti zmesi ľudských cytokeratínov (obr. 1)

a protilátky proti VIM (obr. 2) v epiteli endometria Sloveniek sú zhrnuté v tabuľke 1.

E

E
S
E

S
E

S
E
E S
1
2
Obr. 1-2: Pravidelne silne (> 95% buniek) (obr. 1) a pravidelne stredne silne až silne (75% až
> 95% buniek) (obr. 2) pozitívna reakcia cytoplazmy epitelových (E) buniek v ECG1
(červenohnedo, hrubá šípka); (aj buniek strómy (S) (tenká šípka) (obr. 2)). Zmes
monoklonových myších protilátok AE1/AE3 (obr. 1) a monoklonová myšia protilátka proti
VIM (obr. 2), ABC-Px, dofarbené H, originálne zväčšenie 150x (obr. 1), 120x (obr. 2).
Tab. 1: Prehľad reakcií protilátok proti zmesi ľudských cytokeratínov (CK (AE1/AE3)) a
proti ľudskému vimen-tínu (VIM) s cytoskeletom epitelových buniek žliaz endometria ľudí.
Reakcia protilátky proti
Stav endometria

ľudským
CK (AE1/AE3)
+++
+++

VIM
++ až +++
++

Normálne proliferačné endometrium
Normálne sekrečné endometrium
Karcinóm endometria, endometrioidný podtyp, grading
+++
++ až +++
G1
Karcinóm endometria, serózny podtyp
+++
++ až +++
Reakcia: ++ pravidelne stredne silne pozitívna (75% až 95% buniek), +++ silne
pozitívna (> 95% buniek).
Zvýšená expresia niektorého z komponentov intermediárnych vlákien v bunkách nádoru s nízkym stupňom diferenciácie môže naznačiť histogenézu [31] i spôsob liečby nádoru
[26]. Varianty (1 či >) CK rôzne tvoria epitelové, najmä žľazové, bunky [26, 33, 34], niektoré
CK sú v mnohých normálnych i nádorových tkanivách, iné majú úzku distribúciu [5, 29]. Na
detekciu univerzálneho znaku epitelu používajú protilátky proti jednotlivým podtypom CK
alebo ich zmesiam. Gynekopatológovia používajú zmes 2 protilátok AE1/AE3 [4, 42], proti
väčšine CK jedno- i viacvrstvového epitelu [33, 34, 36]. Protilátka AE1 reaguje s väčšinou
CK (10,13-16,19) podskupiny A [34], protilátka AE3 s CK (1-8) podskupiny B [7].
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Výsledky našej analýzy, ktorá je prvou svojho druhu na Slovensku, ukazujú
intenzívnu, difúznu a rovnakú IHC reakciu protilátky AE1/AE3 (obr. 1) a vysokú súčasnú
expresiu VIM (obr. 2) s CK (obr. 1) v cytoskelete väčšiny epitelových buniek žliaz PE, ECG1
(obr. 1, 2) a SC Sloveniek; len v SE dochádza k miernemu poklesu expresie VIM. Iní [37] tiež
nezistili rozdiely v expresii (imunoreakcii) AE1/AE3 medzi PE a SE. Daktorí [38-40] však
poukazujú na význam detekcie jednotlivých podtypov CK. Normálny epitel žliaz aj väčšina
adenokarcinómov endometria typicky tvoria CK (7, 8, 18, 19) najmä malej hmotnosti molekúl. Iní [41] opísali v CaE CK 20 ako potenciálny biomarker pre jeho detekciu. Tvorba CK 5
a 7 v EC je významná pri rozlišovaní CaE od adenokarcinómov z tráviaceho traktu a z
mliečnej žľazy, ktoré ich nemajú [42]. V EC v ložiskách dlaždicovobunkovej diferenciácie
možno nájsť CK s veľkou hmotnosťou molekúl [43, 44]. Častejšiu expresiu CK 5/6 zistili v
EC s dlaždicovobunkovou diferenciáciou a úbytok expresie CK 5/6 spájajú s agresívnymi
typmi buniek a s pokročilým FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics,
FIGO) klinickým štádiom CaE [45].
Epitelové bunky PE a SE majú CK a VIM, hoci VIM chýba v epiteli neskorého SE
[36]. Expresiu VIM a CK zistili aj v epiteli normálneho endometria in vitro [46]. Súčasná
expresia, najmä VIM s inými druhmi, intermediárych vlákien, je známa v bunkách rôznej
histogenézy [5], za fyziol- aj patologických stavov [19]. S kyslým gliovým vláknovým
proteínom v astrocytoch [47]. S dezmínom v priečne pruhovanom svale počas vývinu embrya
[48], po traume, pri svalovej dystrofii, v rabdo- a leiomyosarkómoch [14]. S CK v epitelových
bunkách príušnej žľazy [49], štítnej žľazy [50], vaječníka [51], endometria a často v ich
karcinómoch [52, 37]. Koexpresia VIM s CK vo väčšine epitelových štruktúr CaE je jedným
z dôležitých znakov v jeho rozlíšení od adenokarcinómov endocervixu maternice aj hrubého

čreva a konečníka, v ktorých je koexpresia VIM s CK zriedkavá [37].
Záver
Intenzívna a difúzna AE1/AE3 imunoreakcia a súčasná expresia VIM s CK je prítomná vo väčšine epitelových štruktúr normálneho aj malígne zmeneného endometria. Hodnotenie CK a VIM pomocou IHC je relatívne lacnou a jednoduchou metódou využiteľnou v biomedicínskom výskume ako aj v diagnostickej histopatológii a v klinickej praxi.

Poďakovanie
Prof. RNDr. Ľ. Tomáškovi, DrSc., Doc. RNDr. J. Gronesovi, CSc. a Doc. RNDr. H.
Drahovskej, PhD. za podnetné prednášky a semináre. Školiteľom za ústretovosť a odborné
1712

vedenie v probléme. Prvý autor ďakuje a prácu venuje za láskavú podporu guvernérovi 200607 LCI D-122 ČR&SR, tatovi, Ing. T. Bučekovi. Štúdia podporená grantovým výskumným
projektom č. 2007/28-UK-05 z MZ SR ”IHC a molekulovo-genetická analýza CaE“.

Zoznam použitej literatúry
[1]

Bokhman N. (1983) Gynecol. Oncol. 15(1), p. 10

[2]

Tavassoli F. A., Devilee P. (2003) WHO Classification of Tumours, Pathology and Genetics, Tumours of the Breast and Female Genital Organs. IARC Press, Lyon, p. 221

[3]

Lax S. F. (2004) Virchows Arch. 444(3), p. 213

[4]

Moll R., Franke W. W., Schiller D. L., et al. (1982) Cell 31(1), p. 11

[5]

Moll R. (1987) Curr. Top. Pathol. 77, p. 71

[6]

Goldman R. D., Goldman A. E., Green K. J., et al. (1986) J. Cell Sci. 5, p. 69

[7]

Eichner R., Bonitz P., Sun T. T. (1984) J. Cell Biol. 98(4), p. 1388

[8]

Lazarides E. (1980) Nature 283(5744), p. 249

[9]

Franke W. W., Schmid E., et al. (1982) Cold Spring Harb. Symp. Quant. Biol. 46, p.
431

[10] Osborn M., Weber K. (1983) Lab. Invest. 48(4), p. 372
[11] Weber K., Osborn M. (1982) Pathol. Res. Pract. 175(2-3), p. 128
[12] Racadot J., Olivier L., Porcile E., et al. (1964) Ann. Endocrinol. (Paris) 25, p. 503
[13] Moll R., Franke W. W. (1982) Pathol. Res. Pract. 175(2-3), p. 146
[14] Máčiková I (1996) Štúdium intermediárnych filamentov v ľudských gliálnych bunkách
in vivo a in vitro. Dizertačná práca, Univerzita Komenského, Bratislava, SR, p. 1

[15] Sun T-T., Shih C., Green H. (1979) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 76(6), p. 2813
[16] Achtstätter T., Moll R., Moore B., et al. (1985) J. Histochem. Cytochem. 33(5), p. 415
[17] Dahl D., Rueger D. C., Bignami A., et al. (1981) Eur. J. Cell Biol. 24(2), p. 191
[18] Ferrari S., Cannizzaro L. A., Battini R., et al. (1987) Am. J. Hum. Genet. 41(4), p. 616
[19] Herrmann H., Aebi U. (2000) Curr. Opin. Cell Biol. 12(1), p. 79
[20] Holtzer H., Croop J., Dienstman S., et al. (1975) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 72, p. 513
[21] Altmannsberger M., Dirk T., Osborn M., et al. (1986) Semin. Diagn. Pathol. 3, p. 306
[22] Altmannsberger M., Osborn M. (1987) Curr. Top. Pathol. 77, p. 155
[23] Damjanov I. (1987) Curr. Top. Pathol. 77, p. 367
[24] Azumi N., Battifora H. (1987) Am. J. Clin. Pathol. 88, p. 286
[25] Osborn M., Ludwig-Festl M., Weber K., et al. (1981) Differentiation 19(3), p. 161
[26] Kapeller K., Strakele H. (1990) Cytomorfológia. Osveta, Martin, SR, p. 81, 216
[27] Denk H. (1987) Curr. Top. Pathol. 77, p. 47
1713

[28] Sabattini E., Bisgaard K., Ascani S., et al. (1998) J. Clin. Pathol. 51(7), p. 506
[29] Azumi N., Czernobilsky B. (2002) In: Kurman R. J. (Ed.) Blaustein´s Pathology of the
Female Genital Tract. Springer-Verlag, New York, p. 1251
[30] Taylor C. R., Cote R. J. (2005) Immunomicroscopy: A Diagnostic Tool for the Surgical
Pathologists. WB Saunders, Philadelphia, p. 22
[31] Hsu S. M., Raine L., Fanger H. (1981) J. Histochem. Cytochem. 29(4), p. 577
[32] Osborn M. (1984) J. Invest. Dermatol. 82(5), p. 443
[33] Tseng S. C., Jarvinen M. J., Nelson W. G., et al. (1982) Cell 30(2), p. 361
[34] Sun T. T., Eichner R., Schermer A., et al. (1984) In: Levine A., et al. (Eds.) Cancer
Cells 1 the Transformed Phenotype. Cold Spring Harbor Laboratory, New York
[35] Šišovský V., Bučeková B., et al. (2009) J. Health Scien. Manag. Publ. Health (in press)
[36] Woodcock-Mitchell J., Eichner R., Nelson W. G., et al. (1982) J. Cell Biol. 95, p. 580
[37] Dabbs D. J., Geisinger K. R., Norris H. T. (1986) Am. J. Surg. Pathol. 10(8), p. 568
[38] Moll R., Levy R., Czernobilsky B., et al. (1983) Lab. Invest. 49(5), p. 599
[39] Moll R., Franke W. W. (1985) Differentiation 30(2), p. 165
[40] Danihel Ľ., Babál P., Porubský J., et al. (1995) Bratisl. Lek. Listy 96(7), p. 353
[41] Zemer R., Fishman A., Bernheim J., et al. (1998) Gynecol. Oncol. 70(3), p. 410
[42] Ramaekers F., van Niekerk C., Poels L., et al. (1990) Am. J. Pathol. 136(3), p. 641
[43] Lampe B., Nadji M. (1990) Geburtshilfe Frauenheilkd 50(8), p. 585
[44] Benjamin E. (1992) In: Lowe D., Fox H. (Eds.) Advances in Gynecological Pathology.
Churchill Livingstone, London, p. 35
[45] Stefansson I. M., Salvesen H. B., Akslen L. A. (2006) Int. J. Cancer 118(5), p. 1227
[46] Mylonas I., Makovitzky J., Richter D. U., et al. (2000) Anticancer Res. 20(6D), p. 5125
[47] Bignami A., Raju T., Dahl D. (1982) Dev. Biol. 91(2), p. 286
[48] Sarnat H. B. (1992) Neurology 42(8), p. 1616
[49] Caselitz J., Osborn M., Seifer G., et al. (1981) Virchows Arch. 393, p. 273
[50] Miettinen M., Franssila K., Lehto V. P., et al. (1984) Lab. Invest. 50(3), p. 262
[51] Czernobilsky B., Moll R., Levy R., et al. (1985) Eur. J. Cell Biol. 37, p. 175
[52] McNutt M. A., Bolen J. W., Gown A. M., et al. (1985) Ultrastruct. Pathol. 9(1-2), p. 31

1714
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Úvod a formulácia cieľa
Interferóny (IFN) predstavujú dôležitú skupinu cytokínov, ktoré sa vyznačujú schopnosťou indukovať v bunkách rezistenciu k vírusovej infekcii [1]. IFN λ2 (IL-28A), IFN λ3
(IL-28B) spoločne s IFN λ1 (IL-29) sú členmi relatívne novo objavenej skupiny IFN označenej λ alebo IFN typu III [2]. Maturovaný myšací IFN λ2 má 81% a 66% aminokyselinovú
zhodu s IFN λ2 potkanov a ľudí [3]. Myšací IFN λ2 vykazuje s IFN λ3 97% aminokyselinovú zhodu. Myšiam úplne chýba funkčný gén pre IFN-λ1 [4]. Tieto novo objavené cytokíny
sa od IFN typu I odlišujú štruktúrne i geneticky a pôsobia prostredníctvom odlišného
receptorového systému. Sú však funkčne podobné IFN typu I. Za indukciu ich syntézy je
zodpovedná vírusová infekcia alebo dvojvláknová RNA. Poskytujú bunkám odolnosť voči
vírusovej infekcii a aktivujú rovnaké intracelulárne signálne dráhy ako IFN typu I [1].
IFN-y λ potláčajú replikáciu mnohých vírusov (napr. EMCV, VSV...) [2, 5]. Terapeutický potenciál interferónov λ vzhľadom na ich podobnosť s IFN typu I je veľmi sľubný [6].
Pri liečbe pacientov infikovaných HCV, u ktorých sa vyvinula rezistencia na IFN α, môžu byť
IFN λ využité ako jeho alternatíva. IFN λ taktiež vykazujú antivírusovú aktivitu voči HBV [7,
8].
Vírus chrípky je dnes jedným z najfrekventovanejších a zároveň vysoko infekčných
pôvodcov ľudských ochorení. Patrí do čeľade Orthomyxoviridae, ktorá podľa najnovšej
klasifikácie zahŕňa 5 rodov: vírus chrípky typu A, B, C, Thogoto vírus a Isa vírus. Jednotlivé
rody možno odlíšiť na základe antigénnych rozdielov ich nukleoproteínov a matrixových
proteínov [9]. Zástupcovia majú obalené virióny so segmentovanou jednovláknovou (-ss)
genómovou RNA negatívnej polarity [10]. Častice sú pleomorfné, prevažne však sférické,
s priemernou veľkosťou 80-120 nm. Tieto vírusy sú výnimočné tým, že syntéza RNA
(transkripcia i replikácia) prebieha v jadre hostiteľskej bunky [9].
Vírus chrípky typu A je vysoko kontagiózny pre kone, ošípané a ľudí. Okrem nich
infikuje množstvo rôznych vtákov, najmä vodné a pobrežné druhy [11]. Okrem lokálnych
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respiračných príznakov spôsobených priamo vírusom je chrípka charakteristická i mnohými
systémovými symptómami navodenými mediátormi imunitnej odpovede – cytokínmi [9].
Cieľom tejto práce bolo štúdium vplyvu rôznych koncentrácií IL28A a IL28B na
replikáciu vírusov A/PR/8/34 (H1N1) a Bro2a (H7N1) na VERO bunkách, na čo sme využili
metódu plakovej titrácie.

Materiál a metódy
Bunkové línie:
VERO (fibroblastoidné bunky obličiek mačiaka zeleného) a MDCK (psie obličkové
bunky), ktoré boli kultivované v DMEM obohatenom o 10% FBS, antibiotiká a glutamín
v termostate pri 37°C a 5% CO2.

Vírusy:
Bro2a (H7N1) – rekombinantný vírus obsahujúci M a HA gény z vtáčieho kmeňa
Rostock H7N1 (A/chicken/Germany/34) a gény pochádzajúce z ľudského kmeňa H1NI
(A/Bel/42) a vírus A/PR/8/34 (H1N1) boli kultivované na kuracích embryách.

Interleukíny:
Interleukín 28A – recombinant mouse IL-28A/IFN-lambda 2 (BIOMEDICA Slovakia
s.r.o.)
Interleukín 28B – recombinant mouse IL-28B/IFN-lambda 3 (BIOMEDICA Slovakia
s.r.o.)

Stanovenie vplyvu IFN na replikáciu vírusu chrípky:
VERO bunky vyrastené v 24 jamkovej platničke boli predinkubované s rôznymi
koncentráciami testovaných interferónov počas 24 hod. v termostate pri 37°C a 5% CO2. Boli
použité nasledovné koncentrácie interferónov: 10 ng/µl, 20 ng/µl a 40 ng/µl. Po inkubácii boli
bunky infikované vírusom Bro2a (riedený 1:7 000). Po adsorbcii vírusu (1 hod.) sa bunky
premyli fyziologickým roztokom pH 7,2 a zaliali čerstvým MEM. Po 48 hod. po infekcii sme
bunky zoškrabali a zmrazili na -70 °C. Rovnako sme postupovali aj pri infekcii buniek
vírusom A/PR/8/34 (riedený 1:10 000).

Plaková titrácia na MDCK bunkách:
MDCK bunky sme spasážovali na 24 jamkové platničky a inkubovali 24 hod.
v termostate pri 37°C a 5% CO2. Platničky sme infikovali zoškrabanou suspenziou buniek
s pomnoženým vírusom vyriedenou päťkovým riedením a nechali adsorbovať 1 hod. Po
uplynutí doby adsorbcie sme bunky premyli fyziologickým roztokom pH 7,2 a zaliali
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karboxymetylcelulózou zmiešanou s DMEM. Platničky sme inkubovali v termostate a o 2 dni
sme bunky fixovali formolom, zafarbili karbolfuchsínom a odčítali plaky.

Výsledky a diskusia
Najskôr sme stanovili infekčný titer vírusov chrípky plakovou titráciou. Titer pre
Bro2a bol 4,51 x 106 PFU/ml a pre A/PR/8/34 bol 2,3 x 106 PFU/ml.

Obr. 1: Stanovenie infekčného titra vírusu Bro2a metódou plakovej titrácie

Vplyv IFN λ2 a IFN λ3 bol sledovaný na VERO bunkách, pretože tieto bunky
neprodukujú vlastné interferóny, ktoré by mohli ovplyvniť účinnosť testovaných interferónov.
Použili sme vírusy Bro2a (riedený 1:7 000) a vírus A/PR/8/34 (riedený 1:10 000). Pretože
tieto vírusy netvoria na VERO bunkách plaky, stanovovali sme infekčný titer pomnoženého
vírusu na MDCK, ako je opísané v časti Materiály a metódy.

počet plakov

38125

pozitívna kontrola
22187

10 ng IFN λ2/μl
20 ng IFN λ2/μl
8437

40 ng IFN λ2/μl

1687

Obr. 2: Vplyv jednotlivých koncentrácií IFN-λ2 na replikáciu vírusu chrípky Bro2a
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35312
počet plakov

26875
pozitívna kontrola
10 ng IFN λ3/μl
20 ng IFN λ3/μl
6500

40 ng IFN λ3/μl
3937

Obr. 3: Vplyv jednotlivých koncentrácií IFN-λ3 na replikáciu vírusu chrípky Bro2a

Z vyššie uvedených grafov vyplýva, že najvýraznejšie zníženie počtu plakov a teda
najvyšší účinok IFN, sme zaznamenali pri použití testovaných interferónov s koncentráciou
20 ng/µl, kde v prípade IFN-λ2 sa počet plakov oproti kontrolným bunkám znížil takmer 23 násobne a v prípade IFN-λ3 približne 9 - násobne. Použitím vyššej koncentrácie interferónov
(40 ng/µl) sa však už nepreukázal väčší inhibičný účinok, akoby sme boli očakávali. Počet
plakov pri použití IFN-λ2 s touto koncentráciou sa znížil takmer 5 – krát a čo sa týka IFN-λ3
približne 1,3 – krát oproti kontrolným bunkám.

počet plakov

3125

pozitívna kontrola
10 ng IFN λ2/μl
20 ng IFN λ2/μl
40 ng IFN λ2/μl
125

25

125

Obr. 4: Vplyv jednotlivých koncentrácií IFN-λ2 na replikáciu vírusu chrípky A/PR/8/34
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počet plakov

1875

pozitívna kontrola
10 ng IFN λ3/μl
625

625

20 ng IFN λ3/μl
40 ng IFN λ3/μl

125

Obr. 5: Vplyv jednotlivých koncentrácií IFN-λ3 na replikáciu vírusu chrípky A/PR/8/34

Taktiež sme sledovali vplyv jednotlivých koncentrácií interferónov na replikáciu
vírusu A/PR/8/34. Z hore uvedených grafov vidno, že najvýraznejší inhibičný efekt na
replikáciu vírusu A/PR/8/34 bol pozorovaný pri použití interferónov s koncentráciou 20 ng/µl.
V prípade IFN-λ2 sa počet plakov v porovnaní s kontrolnými bunkami znížil 125 - krát
a v prípade IFN-λ3 15 - krát. Pri testovaní interferónov s vyššou koncentráciou (40 ng/µl) bol
zaznamenaný ich slabší účinok na replikáciu vírusu A/PR/8/34. Počet plakov pri použití IFN-

λ2 s touto koncentráciou oproti kontrole klesol 25 - násobne a čo sa týka IFN-λ3 3-násobne.
Spočiatku boli v našich experimentoch použité interferóny s koncentráciami 1 ng/µl,
2,5 ng/µl, 5 ng/µl a 10 ng/µl. Pri týchto koncentráciách sa však neprejavil žiadny výrazný
antivírusový účinok interferónov na replikáciu vírusu chrípky. Z tohto dôvodu sme pristúpili
k vyšším koncentráciám testovaných interferónov (10 ng/µl, 20 ng/µl a 40 ng/µl).
Účinok IFN bol sledovaný v rôznom čase: po 24, 48 a 72 hod. po infekcii. Avšak po
24 hod. nebol pozorovaný žiaden účinok interferónu na replikáciu vírusu chrípky a po 72
hodinách sme zaznamenali rovnaký antivírusový účinok interferónu ako po 48 hod., preto
sme z praktického hľadiska bunky ďalej testovali už len po 48 hod. uplynutých od infekcie.

Záver
Zistili sme, že nové interferóny skupiny lambda (λ2 a λ3) majú inhibičný efekt na
replikáciu vírusov chrípky rôznych subtypov.
Zistili sme, že IFN λ2 a IFN λ3 inhibujú replikáciu vírusu A/PR/8/34 (H1N1) oveľa
účinnejšie ako replikáciu vírusu Bro2a (H7N1), z čoho usudzujeme, že účinok týchto IFN
môže závisieť od subtypu vírusu chrípky.
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Stanovili sme optimálnu koncentráciu 20 ng/µl IFN λ2 a IFN λ3, pri ktorej sa dosahuje
najvyšší efekt na replikáciu vírusov chrípky.
Zistili sme, že zvyšovaním koncentrácie interferónu λ2 a interferónu λ3 po koncentráciu, pri ktorej sa počet plakov oproti kontrole zníži najviac (najvyšší inhibičný účinok),
dochádza k postupnému znižovaniu inhibičného účinku na replikáciu vírusu Bro2a ako aj
vírusu A/PR/8/34. Koncentrácia interferónov vyššia ako táto koncentrácia má za následok
zoslabenie ich antivírusového účinku.
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Detekcia integrónov triedy 1, 2 a 3 u nozokomiálnych klinických izolátov
Acinetobacter baumannii
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Úvod a formulácia cieľa
Zástupcovia rodu Acinetobacter predstavujú v prírode voľne žijúce ubikvitné saprofyty. Možno ich izolovať z pôdy, vody, potravín, z odpadových vôd, ako aj z klinického materiálu. Tieto mikroorganizmy sú významné nozokomiálne patogény spôsobujúce hlavne bakterémie, pneumónie, peritonitídy, infekcie chirurgických rán, močových ciest a infekcie centrálnej nervovej sústavy [1]. Ohrození sú najmä imunokompromitovaní pacienti, pacienti hospitalizovaní na JIS po rozsiahlych chirurgických zákrokoch, pacienti s popáleninami, onkologickými ochoreniami a pod. [2]. Klinicky významný je najmä druh Acinetobacter baumannii [3].
K narastajúcemu výskytu nozokomiálnych infekcií spôsobených Acinetobacter sp.
prispieva schopnosť týchto patogénov dlhodobo prežívať v nemocničnom prostredí a kontaminovať medicínske nástroje [4], ich tolerancia na bežne používané dezinfekčné prostriedky,
mnohonásobná rezistencia proti antiinfekčným látkam a časté šírenie klonov, ktorých eradikácia je veľmi problematická [5]. Najbežnejšou cestou prenosu acinetobakterov sú ruky zdravotníckeho personálu kontaminované pri ošetrovaní kolonizovaných pacientov [2].
Baktérie Acinetobacter sp. sú známe svojou prirodzenou rezistenciou proti antibiotikám a majú sklon k extrémne rýchlemu nadobudnutiu génov determinujúcich rezistenciu proti
širokému spektru antiinfekčných liečiv, vrátane liečiv zavedených do klinickej praxe len nedávno [6]. V dôsledku často mnohonásobnej rezistencie spôsobujú veľmi ťažko liečiteľné infekcie, ktoré sú spojené s vysokou mortalitou [3].
Hlavným faktorom, ktorý prispieva k rýchlemu šíreniu rezistencie, je získanie a transfer determinantov rezistencie na plazmidoch, transpozónoch a integrónoch, ktoré sa môžu
rýchlo šíriť v bakteriálnej populácii aj medzi nepríbuznými druhmi patogénov. K šíreniu prenosnej rezistencie dochádza s vysokou frekvenciou v prostredí so silným a permanentným selekčným tlakom antibiotík, teda hlavne v nemocničnom prostredí, najmä na JIS [6].
Integróny sú genetické elementy schopné získať génové kazety prostredníctvom miestne-špecifickej rekombinácie medzi dvoma miestami v DNA, jedného v integróne a druhého v
génovej kazete. Integróny sú zložené z troch oblastí: 5’konzervovanej oblasti, 3’konzervovanej oblasti a variabilnej oblasti. 5’ oblasť pozostáva z génu kódujúceho integrázu (intl), jeho
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priľahlého rekombinačného miesta (attI) a promótora, ktorý umožňuje expresiu získanej génovej kazety vo variabilnej oblasti [7]. Génové kazety sú malé cirkulárne DNA s veľkosťou
približne 1 kbp, ktoré zahŕňajú jediný gén spolu s rekombinačným miestom označeným ako
59-bázový element. Hoci tieto kazety sa môžu voľne premiestňovať z jedného integrónu do
druhého, nemôžu sa pohybovať z jedného organizmu do druhého, pretože vyžadujú pomoc
iných genetických elementov, akými sú plazmidy a transpozóny [8].
Medzi najrozšírenejšie integróny Gram-negatívnych baktérií, vrátane A. baumannii,
patria integróny triedy 1 [7, 9], pričom epidemické kmene ich obsahujú v značne vyššej frekvencii [10]. V rámci integrónov sa zaznamenala vysoká variabilita génových kaziet, ktoré naj-

častejšie nesú determinanty rezistencie nielen proti aminoglykozidom (aacC1, aacA4, aadA1,
aadB) [11, 12] a beta-laktámom (oxa-21, oxa-37, oxa-20, blaVIM-2, blaSIM-1) [11, 13, 14, 15],

ale aj proti sulfonamidom (sulI) [6] a chloramfenikolu (catB8) [16]. Nedávno bola u A. baumannii popísaná aj prítomnosť integrónov typu 2 [16, 17]. Integróny typu 3 doposiaľ neboli u
Acinetobacter sp. detegované.

Dôsledkom spomínaného šírenia rezistencie môže byť selekcia multirezistentných nozokomiálnych kmeňov, ktoré sú často príčinou vážnych, ťažko liečiteľných nozokomiálnych
infekcií [6], a preto má štúdium tohto fenoménu veľký význam. Cieľom prezentovanej práce
bolo štúdium možností šírenia determinantov rezistencie proti antiinfekčným liečivám u nozokomiálnych klinických izolátov A. baumannii. Práca bola zameraná na stanovenie prítomnosti
a štruktúry integrónov obsahujúcich determinanty rezistencie, ktoré môžu rýchlo diseminovať
v bakteriálnej populácii a spôsobiť následnú selekciu multirezistentných kmeňov A. baumannii.

Materiál a metódy
Do štúdie bolo zahrnutých 80 klinických izolátov získaných v rokoch 2004-2006 z
rôznych oddelení a ambulancií Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov. Izoláty väčšinou pochádzali z oddelení nemocnice (93,7%), hlavne z Chirurgického (36,2%) a Popáleninového oddelenia (35,0%). Boli izolované z rôzneho biologického materiálu, najčastejšie z infekcií rán (36,2%) a popálenín (31,2%), a boli selektované na základe mnohonásobnej
rezistencie proti klinicky používaným antimikrobiálnym liečivám. Druhová identifikácia klinických izolátov bola uskutočnená s využitím komerčných súprav MICRONAUT-NF (Merlin
Diagnostika, Nemecko), NEFERMtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika) a doplnkových
fenotypových testov (oxidázový test, pohyblivosť, produkcia želatinázy, hemolýza, rast pri
teplotách 30°C, 37°C, 41°C a 44°C) [18], ako aj molekulárno-biologickou metódou restrikč1722

nej analýzy amplifikovanej ribozomálnej DNA – ARDRA (Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis) PCR [19].
Detekcia integrónov triedy 1, 2 a 3 bola uskutočnená metódou PCR. Na amplifikáciu
génu kódujúceho integrázu integrónov typu 2 boli použité primery Int2F (5’-TTG CGA GTA
TCC ATA ACC TG-3’) a Int2R (5’-TTA CCT GCA CTG GAT TAA GC-3’), v prípade génu
kódujúceho integrázu integrónov typu 3 boli použité primery Int.3L (5’-GCC TCC GGC
AGC GAC TTT CAG-3’) a Int.3R (5’-ACG GAT CTG CCA AAC CTG ACT-3’) [20]. Inzerčné génové kazety variabilných oblastí integrónov typu 1 boli amplifikované pomocou primerov 5’CS (5’-GGC ATC CAA GCA GCA AG-3’) a 3’CS (5’-AGC AGA CTT GAC CTG
A-3’), ktoré sú komplementárne k 5’ a 3’ konzervovaným segmentom obklopujúcim inzertovanú DNA [21]. Štruktúra týchto oblastí bola určená sekvenovaním.

Výsledky a diskusia
Všetky testované klinické izoláty boli podľa výsledkov fenotypových testov oxidázanegatívne, nepohyblivé, neprodukovali želatinázu, nemali schopnosť hemolýzy a rástli pri
všetkých testovaných teplotách (30°C, 37°C, 41°C a 44°C). Využitím biochemických profilov
zostavených z výsledkov získaných komerčnými testovacími súpravami MICRONAUT-NF
(Merlin Diagnostika, Nemecko), NEFERMtest24 (Pliva-Lachema, Česká republika) a doplnkovými fenotypovými testami, ako aj na základe výsledkov získaných molekulárno-biologickou metódou ARDRA PCR [19] bolo 74 izolátov jednoznačne identifikovaných ako Acinetobacter baumannii, zvyšných 6 izolátov sa použitými metódami nepodarilo identifikovať.

Integróny triedy 1 boli detegované u 56 zo 74 testovaných klinických izolátov A. baumannii (75,7%), pričom boli zaznamenané dva rozličné typy integrónov triedy 1: integróny s

variabilnou oblasťou s veľkosťou 2,5 kbp (37 izolátov – 50,0%) a integróny s variabilnou oblasťou s veľkosťou 3,0 kbp (19 izolátov – 25,7%). Štruktúra týchto dvoch typov integrónov
bola veľmi podobná. Variabilná oblasť s veľkosťou 2,5 kbp obsahovala štyri gény – gén
aacC1, dva otvorené čítacie rámce neznámej funkcie (orfX, orfX´) a gén aadA1. Variabilná

oblasť s veľkosťou 3,0 kbp (aacC1-orfX-orfX-orfX´-aadA1) sa odlišovala od variabilnej oblasti s veľkosťou 2,5 kbp tým, že obsahovala dve kópie otvoreného čítacieho rámca orfX kódujúceho neznámy produkt. Gén aacC1, lokalizovaný na 5´ konci oboch variabilných oblastí,
kóduje enzým 3-N-aminoglykozid acetyltransferázu, ktorý podmieňuje rezistenciu proti antibiotiku gentamicínu. Gén aadA1, lokalizovaný na 3´ konci oboch variabilných oblastí, kóduje
enzým aminoglykozid adenyltransferázu, ktorý znižuje citlivosť bunky na antibiotiká spektinomycín a streptomycín.
1723

Prítomnosť integrónov triedy 2 je u klinických izolátov A. baumannii zriedkavá [16,
17], integróny triedy 3 zatiaľ neboli u tohto patogéna detegované. Prítomnosť integrónov triedy 2 a 3 nebola zaznamenaná u žiadneho z testovaných klinických izolátov A. baumannii pochádzajúcich z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov.

Záver
V súčasnosti sa celosvetovým vážnym medicínskym problémom stali nozokomiálne
infekcie spôsobené multirezistentnými mikroorganizmami, medzi ktoré patria aj zástupcovia
rodu Acinetobacter. K rýchlej a efektívnej diseminácii determinantov rezistencie a následnej
selekcii multirezistentných kmeňov Acinetobacter baumannii prispieva prítomnosť mobilných
genetických elementov – plazmidov, transpozónov a integrónov. Výskyt integrónov triedy 1 u
väčšiny klinických izolátov A. baumannii pochádzajúcich z Fakultnej nemocnice s poliklinikou Bratislava-Ružinov naznačuje možnosť horizontálneho prenosu génov zabezpečujúcich
rezistenciu proti aminoglykozidom v tomto nemocničnom zariadení.
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Detekcia vírus neutralizujúcich protilátok proti myšiemu gamaherpetickému vírusu
(MHV-Šumava) u Canis lupus familiaris a Felis silvestris catus
Jaroslava Sokolová1,3, Jela Mistríková1,2
¹Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie
a virológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, jaroslava.sokolova@yahoo.com
²Slovenská akadémia vied, Virologický ústav, Dúbravská cesta 9,
845 05 Bratislava, Slovensko
³Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce,
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Úvod a formulácia cieľa
V roku 1976 sa izolovalo z hlodavcov Apodemus flavicollis (ryšavka žltohrdlá) a Clethrionomys glaerolus (hrdziak hôrny) odchytených v okolí Bratislavy 5 kmeňov nového

herpetického vírusu označených ako MHV 60, 68, 72, 76, 78 [1]. Vírus bol neskôr na základe
analýzy genómu zaradený do podčelade Gammaherpesvirinae, rod Rhadinovirus. MHV fylogeneticky súvisí s vírusom Epstein-Barrovej (EBV) asociovaným s Bürkittovým lymfómom,
nazofaryngeálnym karcinómom, Hodgkinovou chorobou

a s herpesvírusom 8 (HHV8)

asociovaným s Kaposiho sarkómom (KSHV) [2]. Keďže je vírus MHV s oboma vírusmi
v príbuzenskom vzťahu, využíva sa ako modelový organizmus pre štúdium týchto ľudských
onkogénnych vírusov. Doterajšie výsledky výskumu jednoznačne dokazujú vzťah niektorých
nádorových ochorení k vírusovej infekcii. Štúdium patogenézy MHV na BALB/c myšiach
prinieslo dôkaz o jeho onkogénnom potenciále v systéme in vivo. Jednou zo základných
charakteristík gamaherpesvírusov je množenie sa v bunkách lymfatického radu. Chronická
infekcia vedie k navodeniu latencie, transformácii a rozvoju lymfoproliferatívnych ochorení
rôzneho typu. V rámci prirodzenej populácie myšovitých hlodavcov sa MHV-

prenáša

vzdušnou cestou rôznymi telesnými výlučkami, močom, slinami a trusom [3]. Rozličné
spôsoby prenosu MHV v prírode spolu s faktom ,že vírus prekračuje rámec druhovej
špecifickosti viedli k hypotéze, že by mohol byť prenesený aj na iné zvieratá žijúce v
rovnakom biotope, vrátane človeka. Ďalšie štúdie vykonané v tomto kontexte zistili vírusové
neutralizujúce protilátky u jeleňov, danielov, oviec, diviakov a muflónov. Neskôr boli
dokázané anti-MHV protilátky u ľudí, ktorý pracovali v laboratóriu s vírusom, u ľudí
pracujúcich s hlodavcami, u poľovníkov a v bežnej populácii [4, 5, 6, 7, 8, 9].
Poznatkov o ekológii a epidemiológii tohto vírusu je však stále málo. Preto sme sa
rozhodli venovať práve tejto oblasti a prehĺbiť tak vedomosti o cirkulácii tohto vírusu v
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prírode. Cieľom našej práce bolo vyšetriť séra získané od druhov Canis lupus familiaris a
Felis silvestris catus na výskyt protilátok proti MHV.

Materiál a metódy
Krvné séra zvierat (Canis lupus familiaris a Felis silvestris catus), ktoré boli odobraté
v počas rokov 2008 a 2009, sme získali zo Štátneho veterinárneho ústavu v Bratislave. Séra
sme pred vyšetrením inaktivovali 30 minút pri 56 °C. Výskyt protilátok proti MHV-Šumava
v sérach zvierat bol zisťovaný pomocou vírus neutralizačného testu (VNT) na VERO bunkách
(96 jamkové mikrotitračné platničky s VERO bunkami boli založené 24 hodín pred
infikovaním). Séra sme riedili dvojkovým riedením v DMEM médiu. V teste sme použili
vírus so známym titrom (titer vírusu dosahoval CPE 106 PFU), ktorý bol nariedený
desiatkovým riedením. Štatistickú významnosť rozdielu v proporciách vírus neutralizujúcich
protilátok medzi dvomi skupinami vyšetrovaných druhov sme overili chi-square testom
pomocou programu STATCALC.

Obr. 1, 2: Bunková línia VERO po infekcii vírusom MHV-Šumava
(dokumentuje retitráciu vírusu vo vírus neutralizačnom teste)
Výsledky a diskusia
Na prítomnosť protilátok sme vyšetrili 369 zvieracích sér. Zamerali sme sa na
zvieratá, ktoré obývajú s hlodavcami spoločný biotop a prichádzajú s nimi do blízkeho
kontaktu a teda na Canis lupus familiaris a Felis silvestris catus. Celkovo bolo na prítomnosť
protilátok proti vírusu MHV-Šumava pozitívnych 59 vzoriek (16 %). Zo 104 vyšetrených sér
druhu Felis silvestris catus boli pozitívne 3 séra (3,12 %) a z 265 vyšetrených sér druhu Canis
lupus familiaris bolo pozitívnych 56 sér (21,13 %). Rozdiel vo výskyte vírus neutralizujúcich

protilátok v sérach dvoch druhov vyšetrovaných zvierat je vysoko štatisticky významný
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(p<0.001). Rozdielny výskyt bude zrejme spôsobený odlišnosťami v spôsobe života týchto
zvierat. Zvieratá, ktorých séra sme vyšetrovali nežijú vo voľnej prírode, keďže boli získané od
chovateľov mačiek a psov. Možnosti pohybu vo voľnej prírode, sú teda obmedzené a väčšiu
šancu prísť do kontaktu s hlodavcami, z ktorých by sa vírus mohol na tieto druhy preniesť má
Canis lupus familiaris. Z toho vyvodzujeme aj vyššie % záchytu vírus neutralizujúcich

protilátok. Výrazný rozdiel vo výskyte protilátok u týchto dvoch druhov zvierat však mohol
byť spôsobený aj tým, že výskumná vzorka sér u druhu Felis silvestris catus bola o viac ako
polovicu menšia. Preto v ďalšom období plánujeme vyšetriť ďalšie séra tohto živočíšneho
druhu.

Záver
Pomocou vírus neutralizačného testu sa nám podarilo dokázať prítomnosť protilátok
proti MHV-Šumava u Canis lupus familiaris a Felis silvestris catus. V štúdiu ekológie vírusu
MHV plánujeme aj naďalej pokračovať, pričom by sme chceli našu výskumnú vzorku rozšíriť
o ďalšie séra. Pozitívne vzorky plánujeme opakovane otitrovať dvomi ďalšími konfirmačnými
metódami, aby sme potvrdili správnosť našich vyšetrení.
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Štúdium vlastností vybraných fluorescenčných farbičiek pre aplikácie
real-time PCR a analýzu krivky topenia
Milan Surový, Ján Radvánský
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie,
Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, marvel015@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Dôležitosť real-time PCR (polymerázová reťazová reakcia) v klinických aplikáciách
sa za poslednú dekádu neustále zvyšuje [1]. Pri identifikácii špecifických PCR produktov za
pomoci aplikácií real-time PCR a analýzy krivky teploty topenia (MCA; melting curve
analysis) sú hojne využívané rozličné systémy prób, predovšetkým pri genotypizácii.
Alternatívou k využitiu prób pri kvantifikácii nukleových kyselín, detekcii mutácií
a genotypizačným analýzam sú metódy založené na interakcii farbičky s dvojvláknovou DNA
(dsDNA; double-stranded DNA). Použiteľné fluorescenčné farbičky na takéto aplikácie majú
viacnásobne zvýšenú intenzitu fluorescencie v stave naviazanosti na dsDNA ako v nenaviazanom stave. Indikácia špecifickej amplifikácie sa následne získava analýzou krivky topenia
PCR amplikónov [1], ktorá sa uskutoční po amplifikácii, sledovaním intenzity fluorescencie
DNA viažucich farbičiek pri zvyšovaní teploty cez ich denaturačnú teplotu [2]. S narastajúcou
teplotou nastáva pokles fluorescencie, pričom teplota topenia (Tm; melting temperature)
a tvar krivky topenia produktu sú závislé od zastúpenia GC párov, dĺžky a sekvencie
amplikónu. Práve táto závislosť umožňuje identifikáciu a rozlíšenie PCR produktov [2].
Prvou použitou farbičkou v real-time PCR bol etídium bromid [3, 4], ktorý však bol neskôr
nahradený farbičkou SYBR Green I [2, 5]. Aj napriek viacerým nevýhodám, ako napríklad
nutnosť štandardizácie podmienok PCR, inhibícia PCR reakcie v závislosti od koncentrácie
[5, 6] a veľký vplyv na hodnoty Tm tiež v závislosti na koncentrácii farbičky [2] a DNA [7],
sa stal SYBR Green I najčastejšie spomínanou farbičkou v literatúre [2, 5, 8, 9]. Medzi
novšie opísané farbičky vhodné na MCA a real-time PCR aplikácie patria napríklad EvaGreen
[8], či niektoré farbičky patriace do rodiny SYTO [1, 9], alebo LCGreen [5].
Cieľom predloženej práce bolo porovnanie miery vplyvu rôznych koncentrácií PCR
amplikónu a použitej farbičky na Tm hodnoty pri použití vybraných fluorescenčných
farbičiek. V našej práci sme sa zamerali na farbičky LCGreen Plus, EvaGreen, ResoLight,
SYBR Green I, SYTO 11, SYTO 12, SYTO 13, SYTO 14, SYTO16, SYTO 21, SYTO 24 a
SYTO 25.

Materiál a metódy
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V predloženej práci na determináciu vlastností fluorescentných farbičiek sme využili
amplifikovanú genomickú DNA, ktorá bola pripravená bez použitia akejkoľvek farbičky.
Sledovaných bolo 6 rôznych koncentrácii z každej študovanej farbičky v kombinácii so 4
rôznymi množstvami jedného PCR produktu.
Množstvo použitej DNA v post PCR reakciách bolo 100 ng, 75 ng, 50 ng a 25 ng.
Parametre zvoleného amplikónu boli: dĺžka 202 bp, teplota topenia (Tm) 85°C a zastúpenie
GC párov 54%. Tm hodnoty („nearest neighbor“ kalkulácie) boli vypočítané s využitím voľne
prístupného internetového softvéru (http://www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.ht
ml). Amplifikácia prebehla z primerov 35delG-COM (5´ GAA GTA GTG ATC GTA GCA
CAC GTT CTT GCA 3´) a HRM-W24X/35delG_REV (5´ TTG GGG CAC GCT GCA GAC
GAT CCT G 3´).
Koncentrácie použitých farbičiek boli 0.1x, 0.5x, 1x, 1.5x, 2x a 2,5x (v prípade
farbičiek LCGreen Plus, EvaGreen, ResoLight a SYBR Green I), respektíve 0.2 µM, 1 µM, 2

µM, 3 µM, 4 µM a 5 µM (v prípade farbičiek SYTO 11, SYTO 12, SYTO 13, SYTO 14,
SYTO16, SYTO 21, SYTO 24, SYTO 25). Všetky kombinácie jednotlivých koncentrácií
farbičiek a produktov boli analyzované v kvadruplikátoch. Analýzy krivky teploty topenia
boli uskutočnené pomocou 96 jamkového formátu prístroja LightScanner (Idaho
Technology). Analýza bola vykonaná v programe štandardne dodávanom k prístroju
(LightScanner Software 2.0). Z 4 stanovených Tm hodnôt pre jednu kombináciu bol určený
medián, minimálna a maximálna Tm a rozdiel medzi minimálnou a maximálnou Tm (dTm).

Výsledky a diskusia
Pri porovnávaní vplyvu koncentrácie farbičky na hodnoty Tm sme sa pre použité
koncentrácie rozhodli na základe práce Gudnasona et al. [1], ktorý ich uvádza ako optimálne
v prípade farbičiek z rodiny SYTO. Pri ostatných farbičkách sme vychádzali zo základnej
koncentrácie odporúčanej výrobcom (1x). Z dvanástich študovaných farbičiek jedine SYTO
12 nedávala žiaden detegovateľný fluorescenčný signál v prítomnosti dsDNA. Je to zrejme
v dôsledku toho, že táto farbička sa neviaže preferenčne na dsDNA, alebo sa nemení intenzita
jej fluorescencie pri väzbe na ssDNA, resp. dsDNA. Hlavným cieľom práce bolo porovnanie
vplyvu farbičiek na Tm. Po porovnaní Tm hodnôt produktu s koncentráciou farbičky sme
zistili, že v prípade odlišných farbičiek, zvyšujúca sa koncentrácia farbičky vedie k odlišnej
miere zvyšovania Tm hodnôt. Ako príklad uvádzame závislosť Tm od koncentrácie
fluorescenčných farbičiek a od množstva PCR produktu u farbičiek SYTO 24, LCGreen Plus
a SYTO 13 (Obr. 1,2 a 3).
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Obr. 1: Závislosť Tm od rôznych koncentrácií farbičky SYTO 24 a od rôzneho množstva
DNA.

Obr. 2: Závislosť Tm od rôznych koncentrácií farbičky LCGreen Plus a od rôzneho množstva
DNA.

Obr. 3: Závislosť Tm od rôznych koncentrácií farbičky SYTO 13 a od rôzneho množstva
DNA.
Zo získaných výsledkov možno predpokladať, že rôzne farbičky majú odlišný stabilizujúci vplyv na dsDNA. Tieto zistenia sú v súlade s prácou Gudnasona et al. [1]. U farbičiek
LCGreen Plus, SYBR Green I, SYTO 21, SYTO 24 a SYTO 25 nebolo možné interpretovať
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výsledky fluorescenčného signálu pri vysokých koncentráciách farbičky, nakoľko hodnoty
Tm prevyšovali hranicu 98 °C, čo predstavuje detekčný limit použitého prístroja. Väčší nárast
v Tm je pravdepodobne spôsobený pevnejšou väzbou molekúl fluorescenčných farbičiek
k dsDNA, alebo väčším počtom molekúl, ktoré sa viažu na jednu jednotku DNA [1, 10].
Vplyv koncentrácie farbičky na priebeh denaturácie sa odrazil v ostrosti a tvare píkov.
Farbičky, ktoré mali výrazný vplyv na hodnoty Tm PCR produktov vykazovali široké a ťažšie
interpretovateľné píky. Obr. 4 znázorňuje zmenu Tm hodnoty amplikónu (100 ng) so
zvyšujúcou sa koncentráciou farbičky SYTO 13 a LCGreen Plus.

Obr. 4: Porovnanie kriviek topenia pri použití SYTO 13 (vľavo) a LCGreen Plus (vpravo).
Pri malých množstvách PCR produktu (25 ng) nedávali farbičky SYTO 11, SYTO 13,
SYTO14, SYTO 16 a SYTO 25 žiaden detegovateľný fluorescenčný signál v prítomnosti
dsDNA. Pri koncentrácii 0,2 µM farbičiek SYTO 11, SYTO14 a SYTO 16 nebolo možné
detegovať fluorescenčný signál. Rozdiely medzi minimálnou a maximálnou Tm (dTm) sú
uvedené v tabuľke č. 1.

Tab. 1: Zoradenie farbičiek podľa vplyvu na hodnoty Tm.
dTm [°C]
12,4
12
11,3
11,2
10,9
10,8
10,7
6,6
6
5,4
4,5

SYTO 24
SYBER Green I
ResoLight
SYTO 21
SYTO 25
LCGreen Plus
EvaGreen
SYTO 14
SYTO 11
SYTO 16
SYTO 13
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Záver
Z vyššie uvedených zistení sa nám farbičky SYTO 13 a SYTO 16 zdali ako najvhodnejšie pre použitie v aplikáciách real-time PCR a MCA. Je však treba podotknúť, že pre
možnosti definitívneho odporúčania konkrétnej farbičky na spomenuté aplikácie, je potrebné
v budúcnosti uskutočniť podrobnejšie analýzy aj iných vlastností, ako ich inhibičný vplyv na
PCR amplifikáciu, ich foto- a termostabilita, detekčná citlivosť a prípadná preferenčná väzba
na určité sekvencie.
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Väzba transkripčného faktora KlPdr1p na promótorovú oblasť génu KlPDR5
Nora Tóth Hervay, Katarína Balková, Yvetta Gbelská
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie
a virológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko, hervayova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Základnou úlohou, ktorú bunky mikroorganizmov počas svojej existencie riešia, je
zabezpečenie optimálnej funkcie v extrémne variabilnom vonkajšom prostredí. Často sa
musia prispôsobiť nepriaznivým zmenám vonkajšieho prostredia ako je napr. nedostatok
živín, náhle zmeny tepla, oxidačný stres, osmotický stres alebo prítomnosť rôznych
cytotoxických látok v prostredí. Jedným z mechanizmov, ktorým sa bunky bránia pred
negatívnym účinkom chemických zlúčenín, je tzv. fenomén mnohonásobnej rezistencie
(multidrug resistance, MDR). Vzniká najmä nadexpresiou membránových transportných
proteínov, ktoré zabezpečujú zvýšený export štruktúrne a funkčne odlišných cytotoxických
látok z buniek [1]. V prípade kvasinky Saccharomyces cerevisiae, u ktorej boli prvýkrát
popísané gény zahrnuté v MDR, je rezistencia voči bunkovým inhibítorom, azolovým
liečivám a iným chemickým látkam najčastejšie výsledkom nadexpresie génu PDR5, ktorý
kóduje ABC transportný proteín Pdr5p. Gén PDR5 je regulovaný transkripčnými faktormi
Pdr1p, Pdr3p a Yrr1p ktoré sa viažu na PDRE motív (5´-TCCGCGGA-3´) v promótorovej
oblasti génu [2].
Ortológy génov zahrnutých v MDR kvasiniek S. cerevisiae sa identifikovali u viacerých druhov patogénnych (Candida glabrata, Candida albicans), ako aj priemyselne
významných kvasiniek (Kluyveromyces lactis). U kvasinky C. glabrata, blízko príbuznej ku
kvasinke S. cerevisiae, sa identifikovali gény CgCDR1 a CgCDR2, ktoré kódujú membránové
transportéry zodpovedné za rezistenciu buniek C. glabrata voči azolovým látkam. CgCDR1
a CgCDR2 sú regulované transkripčným faktorom CgPdr1p, ktorý je vysoko homologický
s transkripčným faktorom Pdr1p u S. cerevisiae [3]. V prípade kvasinky C. albicans sa
identifikovali dva ABC transportéry CaCdr1p a CaCdr2p, ktoré sú funkčnými homológmi
proteínu Pdr5p kvasinky S. cerevisiae, a sú zodpovedné za rezistenciu buniek kvasiniek C.
albicans voči azolom [4]. Gény CaCDR1 a CaCDR2 sú regulované transkripčným faktorom

Tac1p, ktorý sa viaže na tzv. DRE sekvenciu v promótoroch génov, kódujúcich ABC
transportné proteíny. Tac1p má podobnú funkciu ako transkripčný faktor Pdr1p u S.
cerevisiae [5], napriek tomu, že ich vzájomná sekvenčná homológia je nízka [6].

1734

U K. lactis a C. albicans nedošlo v evolúcii k duplikácii genómu fyziologicky sú
blízko príbuzné, preto možno druh K. lactis považovať za vhodný experimentálny model
patogénnych kvasiniek C. albicans. U kvasinky K. lactis bolo charakterizovaných zatiaľ päť
génov zahrnutých v MDR: KlYAP1, KlSIT4, KlPDR5, KNQ1, KlPDR1. Transportný proteín
KlPdr5p vykazuje 63,8% sekvenčnú identitu s homologickým proteínom Pdr5p kvasinky S.
cerevisiae. Oba proteíny majú okrem rovnakej štruktúry aj podobnú funkciu. Zvýšená

expresia génu KlPDR5 udeľuje bunkám K. lactis rezistenciu voči oligomycínu, antimycínu A,
ekonazolu a ketokonazolu [7, 8]. Produktom génu KlSIT4 je Ser/Thr proteínfosfatáza, ktorá
negatívne reguluje aktivitu KlPdr5p, a tým aj odolnosť buniek voči oligomycínu, antimycínu
A, ekonazolu a ketokonazolu, a pozitívne reguluje toleranciu buniek K. lactis voči
paromomycínu, kyseline sorbovej a 4-NQO [7]. V genóme K. lactis sa našiel jediný ORF
(KLLA0A09119g), ktorý špecifikuje proteín homologický s kľúčovými transkripčnými
faktormi PDR siete Pdr1p a Pdr3p S. cerevisiae. Na základe experimentálne zistenej
schopnosti produktu ORF KLLA0A09119g komplementovať delečné mutácie S. cerevisiae

∆pdr1∆pdr3 bol tento ORF označený ako gén KlPDR1. KlPdr1p, kódovaný génom
KlPDR1, vykazuje 21% identitu a 40% podobnosť s produktom génu PDR1 S. cerevisiae.

Účasť génu KlPDR1 na rozvoji fenoménu MDR u K. lactis bola dokázaná zvýšenou
citlivosťou mutantných buniek K. lactis s prerušeným génom KlPDR1 na rôzne cytotoxické
látky (oligomycín, antimycín A, azolové antifungálne látky) [9]. Na základe skutočnosti, že
KlPdr1p je schopný aktivovať heterologický promótor génu ScPDR5 možno predpokladať, že

bude regulovať expresiu génu KlPDR5, kódujúceho u K. lactis funkčný homológ ABC
proteínu Pdr5p kvasiniek S. cerevisiae, podobným spôsobom, t.j. väzbou na PDRE elementy.
Cieľom práce je pomocou in silico analýzy identifikovať PDRE elementy v promótorovej oblasti génu KlPDR5 a dokázať väzbu KlPdr1p proteínu na promótor génu KlPDR5.

Materiál a metódy
Kmene kvasiniek: Kluyveromyces lactis PM6-7A (MATα, uraA1, ade2, Rag+ (pKD+)),
Kluyveromyces lactis

PM6-7A/pdr1::kanMX

(MATα, uraA1, ade2, Rag+

(pKD+),

Klpdr1::kanMX)

Plazmidy: pRS306K (2 µm, URA3, ARS1, KARS2, Ampr), pBlueScript-PKlPDR5 (ori,
Ampr, LacZ)
Použité metódy: kultivácia kvasiniek v tekutých pôdach, príprava proteínových extraktov kvasiniek, izolácia plazmidovej DNA z baktérií, izolácia fragmentov DNA z agarózového
gélu, elektroforéza nukleových kyselín, EMSA (electrophoretic mobility shift assay).
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Výsledky a diskusia
Pomocou in silico analýzy sme v promótorovej oblasti génu KlPDR5 kvasinky K.
lactis identifikovali štyri PDRE elementy rôzneho typu (Tab.1). V ďalších experimentoch sme

sa zamerali na priamy dôkaz väzby KlPdr1p na promótor génu KlPDR5.

Tab. 1: Typy PDRE elementov identifikovaných v promótore génu KlPDR5.
pozícia PDRE elementu
od -922 do -915
od -966 do -959
od -792 do -785
od -820 do -813

sekvencia nukleotidov
TCCGTGGA
TCCGGGTA
TCCGTGCA
TCCACGGA

Použitím restrikčných enzýmov HpaI a SalI sa vyštiepila promótorová sekvencia génu
KlPDR5 (610 bp) z plazmidu pBlueScript-PKlPDR5 a získaný fragment sa po označení

radioaktívnym izotopom fosforu 32P použil ako sonda vo väzobnej reakcii, za účelom zistiť, či
sa transkripčný faktor KlPdr1p je schopný naviazať na promótor génu KlPDR5.
V experimente sa použili proteínové extrakty z kmeňov K. lactis PM6-7A (štandardný kmeň),
K. lactis PM6-7A/∆Klpdr1 a PM6-7A/KlPDR1 (transformant obsahujúci gén KlPDR1na

multikópiovom plazmide). Aktivita KlPdr1p s indukovala inkubáciou kultúr s flukonazolom.
Väzba medzi transkripčným proteínom KlPdr1p a promótorom génu KlPDR5 sa
demonštrovala technikou EMSA. V prvom experimente sa použili rôzne množstvá
proteínových extraktov vyizolované z vyššie uvedených kmeňov. Pri použití 30µg
proteínového extraktu bol zaznamenaný intenzívnejší signál u každého analyzovaného kmeňa
K. lactis (Obr. 1), preto sa v ďalších experimentoch použila táto koncentrácia proteínového

extraktu. Špecificita väzby sa sledovala použitím rôznych koncentrácií neoznačeného
fragmentu promótora KlPDR5 ako kompetítora použitej sondy. Vo väzobnej reakcii sme
najintenzívnejší signál zaznamenali v neprítomnosti kompetítora, intenzita signálu so
stúpajúcim množstvom kompetítora klesala. V prípade mutantného kmeňa PM6-7A/∆Klpdr1
sa detekoval signál s najnižšou intenzitou, naopak u transformanta PM6-7A/KlPDR1, ktorý
obsahoval gén KlPDR1 na multikópiovom plazmide bol signál najsilnejší (Obr. 2), čo
dokazuje väzbu transkripčného proteínu KlPdr1p na promótor génu KlPDR5.

1736

A

B

C

D

E

F

G

A

Obr. 1: A – sonda DNA; B, D, F - sonda +
10 µg extraktu proteínov; C, E, G - sonda+
30 µg extraktu proteínov; B, C - PM67A/KlPDR1; D, E – PM6-7A/∆Klpdr1;
F, G – PM6-7A.
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Obr. 2: A – sonda DNA; B, D, F - sonda +
30 µg extraktu proteínov + 60 ng
kompetítora; C, E, G - sonda + 30 µg
proteínového extraktu + 120 ng kompetítora
B, C - PM6-7A/KlPDR1, D, E – PM67A/∆Klpdr1; F, G – PM6-7A.

Záver
Z dosiaľ publikovaných experimentálnych výsledkov vyplýva, že gény zahrnuté
v MDR u rôznych druhov kvasiniek sú funkčne a štruktúrne podobné, ale mechanizmy
regulácie ich génovej expresie sú odlišné [10]. U kvasinky S. cerevisae je expresia génu
PDR5 regulovaná transkripčnými faktormi Pdr1p/Pdr3p, ktoré sa viažu na PDRE elementy

v promótore génu PDR5. Pomocou metódy EMSA sa podarilo demonštrovať väzbu medzi
transkripčným faktorom KlPdr1p a promótorovou sekvenciou génu KlPDR5. Väzba je
pravdepodobne podmienená prítomnosťou PDRE elementov v sekvencii KlPDR5, ktoré sa
identifikovali pomocou in silico analýzy. Na základe evolučnej príbuznosti kvasiniek K. lactis
a S. cerevisiae, ako aj dosiaľ získaných experimentálnych výsledkov možno predpokladať
podobnú reguláciu génov kódujúcich transportné proteíny zahrnuté v MDR u oboch druhov
kvasiniek.
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Copies of chloroplast genes in the nucleus of the flagellate Euglena gracilis
Barbora Trubenová, Matej Vesteg, Juraj Krajčovič
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Institute of Cell Biology and
Biotechnology, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava 4, Slovakia, trubenova@gmail.com

Introduction and Aim Formulation
Mitochondria and plastids evolved by endosymbiosis from α-proteobacteria and
cyanobacteria ancestors, respectively. During evolution of eukaryotic organisms, a large fraction of
genes was relocated from organelles to the nucleus via “intercompartmental endosymbiotic gene
transfer” (for review see [1]). Products of majority of these genes are retargeted back to their
ancestral compartment, but some of them have found new function in another subcellular location.

For successful transfer of organelle genes into the nucleus, a nuclear gene copy must
acquire additional genetic elements: appropriate promoter and terminator sequence to drive its
expression, and presequence to target its product into the ancestral compartment (reviewed in
[1]). Large portion of the organelle genes succeeded in this process and fully relocated,
however, some genes are retained in organelle genome. Several hypotheses explaining this
phenomenon have been proposed [2]. Currently most accepted is CORR hypothesis (COlocation of genes and gene products for Redox Regulation of gene expression) proposed by

Allen [2]. This hypothesis states that chloroplasts and mitochondria contain those genes which
expression is required to be under the direct, regulatory control of the redox state of their gene
products, or of electron carriers with which those gene products interact.
Transfer of the organelle genes into the nucleus is still in progress. However, almost
all present day nuclear transfers give rise to non-coding sequences, named nuclear
mitochondrial DNAs (NUMTs) or nuclear plastid DNAs (NUPTs) [1]. In almost all
eukaryotes analysed so far, non-coding nuclear DNA sequences exist that are homologous to
mitochondrial or plastid DNA [ 3, 4].
Recently, an intermediate between relocation of fully functioning genes (from
organelle to nucleus) and non coding sequences has been discovered: NUMTs and NUPTs
can be recruited into existing nuclear genes as novel exons. Such event may lead to a novel
protein with improved or completely new function [5,1].
Analyses of these sequences have allowed the reconstruction of many aspects of
mechanisms of DNA integration into the nucleus and thrown light on the evolutionary forces
acting on non-coding DNA sequences [6]. Organelle DNA that has been incorporated into the

1739

nuclear genome is inevitably exposed to the evolutionary forces that act on this compartment.
In cases when mutational rate in the nucleus is lower than mutational rate in the organelle,
NUMTs and NUPTs represent molecular fossils of mitochondrial or plastid DNA. On the
other hand, if mutational rate in the nucleus exceeds mutational rate in the organelle, NUMTs
and NUPTs may be used as „probes“ for the type of mutation that predominate in the nuclear
DNA [1].
Even though NUMTs and NUPTs were extensively studied in various organisms, only
little is currently known about these sequences in the nuclei of organisms with complex
plastids evolved by secondary endosymbiosis [1, 6].
Euglena gracilis, a photosynthetic flagellate, belongs to the order Euglenida, protist

phylum Euglenozoa. Complex Euglena chloroplasts are encapsulated in a three-layer
membrane [7]. Chloroplast chromosome, already mapped and annotated, is circular, 143 kB
long, and codes 96 unique genes [8], 115 genes including duplicates. The number of
polypeptide coding genes among them is 67, which represents one of the lowest numbers of
polypeptide genes known from any plastid chromosome of an autotroph (for review see [1]).
All chloroplast genes of E. gracilis are transcribed, without any obvious economy in
expression pattern with respect to transcription units and genes for complex structure.
Regulation of chloroplast gene expression, both in nucleus and plastids, is primarily on
postranscriptional level [9, 10].
In organisms evolved by secondary endosymbiosis, proteins encoded by the nuclear
genes targeted to plastids are required to traverse one or two additional membranes. Nuclear
encoded chloroplast genes of E. gracilis gain targeting presequence probably by intron
mediated exon-shuffling (Vesteg – personal communication). The presequences required for
chloroplast import in Euglena are tripartite comprising: N-terminal signal peptide for
targeting to ER, the S/T-rich region resembling transit peptides of organisms possessing
primary plastids, and the stoptransfer sequence serving as a membrane anchor (for review see
[11]).
Recent studies regarding nuclear encoded chloroplast genes expression in E. gracilis
led to the discovery of nuclear transcript of ccsA gene for Mg-protoporyphyrin IX chelatase,
even though this gene is clearly documented as plastome encoded gene in this flagellate [8,
10]. Usually, functional chloroplast genes do not have functional copy in the nucleus, even
though similar sequences might be present in nucleus as pseudogenes or NUPTs, which are
not usually transcribed [12]. This led to the question, whether ccsA gene is a functional gene
targeting its product into the chloroplast, or whether it is a rare case of “alive”, active
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pseudogene.
It is possible, that more copies of chloroplast genes are present and transcribed in the
nuclear genome of E. gracilis. Therefore, the aim of this study is to find out more about
similarity of nuclear encoded sequences with chloroplast genes and their expression.

Material and Methods
Chloroplast genome of E. gracilis, already sequenced and annotated, is available
online in databases of NCBI (National Centre for Biotechnology Information). We down-

loaded aminosequences in FASTA format of all 67 proteins of chloroplast genes.
Protein sequences of chloroplast genes were used as a query for primary screening by
BLAST (Basic Local Alignment Search Tool). Using tblastn, we looked for similar sequences
in ESTs (Expressed sequence tags) databases for E. gracilis. A tblastn search enables comparison of a protein sequence to the six-frame translations of a nucleotide database and is especially suited to working with error prone data like ESTs [13].
EST databases contain only those sequences that have polyA tail, and therefore, all
sequences that we have found must come from the transcript of nuclear genes of E. gracilis.
Genes that demonstrated high similarity with translated sequences from EST databases were
selected in this step. Expect value threshold was 10-10.
Selected genes were subsequently investigated in more detail. By connecting all exon
sequences of each gene a string of nucleotides was obtained which we aligned with sequences
from EST databases.
In case of finding too many similar protein sequences, we used exon string as nucleotide query for BLAST to look again for similarities in EST databases. In case of positive
results, we aligned these new sequences to the exon string.

Results and Discussion
By primary screening based on protein query of chloroplast proteins, we identified 16
proteins demonstrating high similarity to the translated EST sequences of E. gracilis. Among
them are seven genes associated with photosynthesis: ccsA (previously known as chlI), psbD,
psbA, rbcL, atpI, atpA and atpB; seven ribosomal genes for ribosomal proteins: rps12, rpl2,
rps19, rpl14, rpl5, rps14 and rpl12; and 2 more genes: tufA and ycf13.

The presence of the genes for ribosomal proteins is not surprising: as the ribosomal
proteins have relatively conserved domains, we identified similarities between translated
mRNA sequences of cytosolic/mitochondrial ribosomal proteins and chloroplast ribosomal
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proteins. BLAST results revealed relatively low percentage of identities (approximately 30%)
in otherwise relatively similar aminosequences. However, in a subsequent analysis, when the
nucleotide sequences were compared, no chloroplast genes for the ribosomal proteins
displayed any significant similarity to the sequences from the EST databases. These findings
indicate that even though the genes for ribosomal proteins are not similar in the nucleus and
chloroplast, aminosequences are relatively conserved.
Same results were obtained for tufA, atpB, and rbcL and similar reasoning can be
applied: these chloroplast genes have no significant similarity to nuclear encoded sequences
on a level of nucleotide sequence, but their products may be similar.
More interesting is the presence of the proteins associated with photosynthesis: CcsA,
PsbD, PsbA and RbcL. The EST sequence demonstrating similarity with PsbA on the level of
aminosequence is the same one as in case of PsbD. Aligning of this nucleotide sequence to the
psbA exon string did not reveal any significant similarity. However, aligning of the same EST

sequence with/to psbD exon string demonstrated 99% similarity (405 identities out of 407
nucleotides).
Nucleotide sequence of rbcL exon string did not reveal any similarities to any
sequence from EST databases.

Tab. 1: Table of 4 selected genes demonstrating high similarity with EST sequences

Gene

Protein

ccsA

Mgprotoporyphyrin
IX chelatase

photosystem II
protein D2
ATP synthase
atpI
CF0 A subunit
ATP synthase
CF1 alpha
atpA
subunit
PSII 'CP43'
ycf13
polypeptide

psbD

Length
of nuc.
sequence

Similar
sequence

Length Length
of
of
Identity
Score
similar aligned
[%]
sequence section

EC676094.1

693

531

976

99.87

EL581409.1

125

125

231

100

1029

EC672258.1

626

407

739

99

756

EC670557.1

489

340

628

100

1521

EC676335.1

724

724

1338

100

1377

EC671111.1

543

393

713

99

1047
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Alignment of ccsA exon sequence with nucleotide sequences from EST databases
revealed two not overlapping sequences with very high similarity (530 identities out of 531,
and 125 out of 125).
Even higher similarities were found in the cases of atpI and atpA: 100% identity of
340 nucleotides and 100% identity of 724 nucleotide long string, respectively.
In a case of ycf13, we have found 543 nucleotides long sequence that displayed 99%
identity in 393 nucleotide long region with sequence from EST databases.

ccsA
EC676094.1
EL581409.1
Aligned section
psbD
EC672258.1

atpI
EC670557.1

Gene sequence
Nuclear encoded
sequence

atpA
EC676335.1
ycf13
EC671111.1

Fig. 1: Alignment of nuclear encoded sequences to the chloroplast genes
All 5 genes demonstrated very high identity with sequences encoded in nucleus. This
may lead to the question, whether these nuclear sequences are transcripts of functional copies
of nuclear encoded chloroplast genes, or whether these genes represent transcribed incomplete
NUPTs. In such case, conservation of nuclear sequences is surprisingly high, and non
functionality may be caused by missing targeting sequence. Some of these sequences may
also represent exons of nuclear genes.
As sequences found in EST databases are not complete, it is not possible to decide
functionality of identified nuclear copies. However, this can be done experimentally by PCR
multiplication of transcript of selected genes and subsequent determination of the presence of
the targeting pre-sequence.
In case of positive detection of targeting pre-sequence, there is a high probability of
doubled gene – functional copies are both in nucleus and chloroplast. Such state must
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inevitably occur during the gene transfer from organelle to the nucleus [14]. Real examples of
this two-functional copy state are still not known, but there are cases where a functional
transferred gene exists in the nucleus, and a degenerate copy persists in the organelle, such as
gene rps19 in Arabidopsis thaliana [for review see 14].

Conclusion
In this study, we investigated similarity of the chloroplast genes to the nuclear encoded
sequences from EST databases: first on the level of proteins we compared protein sequence to
the translated EST sequences, later we looked for similarities between nucleotide sequences.
We identified 5 chloroplast genes demonstrating high similarity with nuclear encoded
sequences. For determination of functionality of these nuclear copies, new experiments are
needed.
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Teloméry Chlamydomonas reinhardtii a ich ovplyvnenie znížením expresie Ku80
prostredníctvom miRNA.
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Úvod a formulácia cieľa
Teloméry sú nukleoproteínové štruktúry na koncoch lineárnych chromozómov. Ich
hlavnými úlohami sú: (i) riešenie problému replikácie koncov chromozómov s čím súvisí
regulácia dĺžky telomerickej DNA, (ii) zabránenie rozpoznania koncov chromozómov
dráhami pre opravu dvojreťazcových zlomov, (iii) prevencia chromozómových fúzií a (iv)
rekombinačných dejov medzi telomerickými oblasťami [1]. Telomerická DNA pozostáva z
tandemových repetícií so všeobecnou štruktúrov TxAyGz. Vlákno bohaté na guanín (TxAyGz,
3' G-vlákno) je často dlhšie, ako jeho komplementárne vlákno bohaté na cytozín (CzTyAx, 5'
C-vlákno), a nazýva sa G-prečnievanie [2, 3]. Sekvencia repetícií je určená telomerázou, ktorá
predlžuje koncové oblasti G-vlákna na základe RNA templátu [4].
Funkčnosť a odlíšenie telomér od dvojreťazcových zlomov zabezpečujú sekvenčne
špecifické proteíny. Tieto proteíny viažúce telomerickú DNA vytvárajú s množstvom ďalších
proteínov

vysoko

usporiadanú

nenukleozomálnu

štruktúru.

V

prípade

kvasiniek

rozmnožujúcich sa pučaním, proteíny spôsobujú ohyb koncovej DNA do subteloméry a
vytvárajú tzv. telozóm. U ľudských buniek dochádza k formovaniu tzv. t-slučky, kedy
jednovláknové G-prečnievanie invaduje do dvojreťazcovej oblasti [5]. Kvôli dôležitosti Gprečnievania v týchto procesoch panuje predstava, že prečnievania sú prítomné na oboch
koncoch chromozómov. Domnienku potvrdzuje prítomnosť G-prečnievaní na väčšine

ľudských telomér [7]. Toto pozorovanie je však v rozpore s modelom o diskontinuálnej
syntéze DNA, z ktorého vyplýva vznik jedného tupého konca [6]. U Arabidopsis thaliana a
Silene latifolia má G-prečnievania, dlhšie ako 20-30 nukleotidov, len 50 % telomér a tiež boli

identifikované teloméry majúce tupé konce [8, 9].
Proteín Ku80 má vo forme heterodiméru s Ku70 v bunke duálnu funkciu pri ochrane
genómu. Ako kľúčový komponent nehomologického spájania koncov viaže dvojvláknové
zlomy a zabezpečuje tak ich následnú opravu [10]. Organizmy s mutáciami v Ku proteínoch
sa preto vyznačujú zvýšenou citlivosťou na agensy indukujúce vznik dvojreťazcových zlomov
[11, 12]. Na druhej strane Ku komplex plní významnú úlohu v regulácii telomér. Jeho funkcia
v týchto procesoch sa nedá jednoducho zovšeobecniť, pretože fenotypy vznikajúce v dôsledku
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deficiencie Ku proteínov sú rôzne u rôznych organizmov. U Saccharomyces cerevisiae
dochádza ku skracovaniu telomér, ale u A. thaliana dochádza naopak k ich predlžovaniu.
Tento jav vyplýva z opačného pôsobenia Ku na telomerázu. V oboch prípadoch dochádza k
predlžovaniu G-prečnievania, ktoré je nezávislé od telomerázy. To naznačuje možnú funkciu
Ku v ochrane C-vlákna pred degradáciou. U ľudských buniek je Ku esenciálnym bunkovým
komponentom, a preto boli pre analýzy používané bunkové línie v heterozygotnom stave,
alebo RNA interferencia. Zníženie expresie Ku86 na 50 % spôsobilo skrátenie telomér a
mierne predĺženie G-prečnievania [13].
C. reinhardtii je jednobunková zelená riasa patriaca do skupiny Chlorophyta, ktorá sa

oddelila od vyšších rastlín (Streptophyta) pred viac ako jednou miliardou rokov. Sekvencia
jadrového genómu má veľkosť približne 120 Mb, a je rozdelená do 17 chromozómov [14].
Telomérová sekvencia T4AG3 má najnižšie zastúpenie GC párov spomedzi známych
telomérových sekvencií, a jej veľkosť je približne 300-350 bp [15]. O štruktúre telomér C.
reinhardtii a proteínoch zapojených do ich regulácie neboli doposiaľ žiadne publikácie. V

mojej práci som sa zamerala na analýzu dĺžky telomér u rôznych kmeňov, a tiež na
konkrétnych chromozómových ramienkach. Rovnako zaujímavou bola aj otázka prítomnosti
telomér s tupými koncami, ako je tomu napr. u A. thaliana [8, 9]. Nakoniec som sa snažila
pomocou miRNA znížiť hladinu proteínu Ku80 a pozorovať aký efekt má toto zníženie na
dĺžku telomér u C. reinhardtii.

Materiál a metódy
1. Kmene a plazmidy: V práci boli použité kmene C. reinhardtii 302 cw15 arg2, CC620 mt+, CC-621 mt– a CC-1690 21 gr mt+ kultivované v médiu TAP. V prípade 302 cw15
arg2 bolo potrebné pridať do média arginín. Pre RNA silencing bol použitý plazmid
pChlamiRNA2 [16], do ktorého bol vložený oligonukleotid obsahujúci miRNA voči Ku80:
ctagtCTGGTGTTTAATGTCTAGAAAtctcgctgatcggcaccatgggggtggtggtgatcagcgctaTTTCA
AGACATTAAACACCAGg pripravený podľa [16]. Plazmid bol transformovaný do kmeňa
302 cw15 arg2 metódou podľa [17] a selektovaný na TAP médiu bez arginínu.

2. Analýza telomér: Genomická DNA bola izolovaná z trojdňovej kultúry rias
pomocou 2X CTAB pufru (2% CTAB, 1.4 M NaCl, 20 mM EDTA, 100 mM TrisHCl, pH
8.0), extrahovaná fenol:chloroform:izoamyl alkoholom a precipitovaná izopropanolom.
Pre analýzu dĺžky telomér u rôznych kmeňov bola použitá metóda terminálnych
restrikčných fragmentov (TRF). Fragmanty boli pripravené štiepením 500 ng genomickej
DNA enzýmom BsuRI (Fermentas). Po precipitácii z reakcie boli fragmenty separované v 1,2

1746

% agarózovom géli. Teloméry boli vizualizované Southernovou hybridizáciou s [32P] 5'
značenou telomérovou próbou.
Pre analýzu dĺžky konkrétnych chromozómových ramienok bola použitá metóda
PETRA ako v [18]. PETRA-T primer bol modifikovaný pre rozpoznanie telomerickej
sekvencie C. reinhardtii. Subtelomerické primery boli navrhnuté k pravým ramienkam
chromozómov 1, 9, 10, 11, 13 a ľavému ramienku chromozómu 15.
Pre detekciu G-prečnievaní bola použitá modifikácia metódy PENT [7]: dUTP-PENT.
Predlžovanie primeru hybridizovaného ku G-prečnievaniu v tejto metóde nahrádza C-vlákno
exonukleázovou aktivitou DNA polymerázy I (Promega). Tá začleňuje do novovytváraného
vlákna uracily. Reakcia je ukončená za telomérov z dôvodu neprítomnosti guanínových
nukleotidov v reakcii. Po štiepení DNA enzýmom AluI (Fermentas), tvoriacim TRF, bolo v
kontrolnej vzorke vlákno obsahujúce uracily destabilizované uracil DNA glykozilázou (UDG,
New England Biolabs). DNA bola separovaná alkalickou elektroforézou a analyzovaná
Southernovou hybridizáciou s [32P] 5' značenou (TTTTAGGG)4 próbou. V prípade
prítomnosti G-prečnievaní signál po pôsobení UDG zmizne.
Pre detekciu tupých koncov bola k teloméram ligovaná vlásenka (5’-PGGATCCGACTTTTGTCGGATC C-3’), ktorá u telomér s tupým koncom kovalentne spája
G- a C-vlákno. Po vytvorení restrikčných fragmentov enzýmom AluI (Fermentas) sa v
alkalickej gélovej elektroforéze takýto produkt pohybuje v oblasti dvojnásobnej dĺžky TRF.
Pre kontrolu sa po ligácii vlásenka štiepi enzýmom BamHI, čo spôsobí otvorenie vlákien,
ktoré sa potom opäť pohybujú v oblasti dĺžky TRF.

3. Analýza rias transformovaných vektorom pre expresiu miRNA voči Ku80:
Narušenie procesu nehomologického spájania koncov sme detekovali ovplyvnením rias
bleomycínom, spôsobujúcim vznik dvojreťazcových zlomov. Bleomycín bol na 5 min pridaný
ku kultúre v rôznych koncentráciách. Po odmytí boli pripravené riedenia, z ktorých boli
kvapky s objemom 5 µl nanesené na pevné médium TAP. Po troch dňoch kultivácie na svetle
boli misky analyzované.
Pre detekciu zníženia hladiny mRNA bola celková RNA izolovaná z trojdňovej
kultúry rias pomocou TriReagent (Sigma). cDNA bola pripravená z 1500 ng celkovej RNA
reverznou transkriptázou MuMLV (Fermentas) a zmesou oligonukleotidov oligodT a Ku80
génovo špecifického primeru.
Pre zistenie prítomnosti Ku80 mRNA v cDNA, bola urobená PCR. Polymerázou Taq
bola amplifikovaná časť mRNA pre Ku80 (33 cyklov), a mRNA ribozomálneho proteínu
RPL17 (26 cyklov) slúžiaceho ako kontrola nanášania.
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Výsledky a diskusia
Primárnou funkciou telomér je chrániť konce chromozómov pred skracovaním v
dôsledku diskontinuálnej syntézy DNA a pred mechanizmami opravy dvojreťazcových
zlomov. Napriek spoločným črtám telomér mnohých organizmov, sú tieto štruktúry do
značnej miery variabilné. Pre sprehľadnenie výsledkov uvádzam mnou vytvorené kritériá,
podľa ktorých porovnávam C. reinhardtii s ostatnými organizmami.

1. Povaha telomerickej sekvencie. Na základe tohto kritéria, by sme mohli rozlíšiť
organizmy, ktoré majú presne definované repetície od tých, bez presne definovaných repetícií.
Do druhej skupiny patrí napríklad S. cerevisiae, či Drosophila melanogaster [13]. Podľa
publikovaných informácií má C. reinhardtii presne definované repetície príbuzné k A.
thaliana [14, 15].

2. Dĺžka telomér. Podľa mojích výsledkov z analýzy TRF sa priemerná dĺžka telomér
C. reinhardtii pohybuje v priemere od 600 do 1300 bp (v závislosti od kmeňa). Sú teda kratšie

ako teloméry A. thaliana (2 - 5 kb), omnoho kratšie ako myšacie (25 - 40 kb), ale dlhšie ako
teloméry S. cerevisiae (200-300 bp) [5]. U C. reinhardtii sme okrem iného pozorovali aj
značnú variabilitu v dĺžke telomér medzi kmeňmi (Tab. 1.).

Tab. 1: Terminálne restrikčné fragmenty analyzovaných kmeňov C. reinhardtii.
kmeň

dĺžka terminálnych restrikčnćh
fragmentov v bp

21 gr

350 - 1000

CC-621

500 - 1250

CC-620

800 - 2000

302

600 - 2000

Teloméry 302 cw15 arg2 majú dvojnásobnú dĺžku ako teloméry CC-1690 21 gr mt+.
Toto zistenie potvrdila aj analýza dĺžky jednotlivých chromozómových ramienok metódou
PETRA. Výrazná variabilita dĺžok medzi jednotlivými chromozómovými ramienkami nebola
pozorovaná.

3. Prítomnosť G-prečnievania kratšieho ako 20-30 nukleotidov. U ľudských buniek
bolo zistené zanedbateľné množstvo takýchto telomér, zatiaľ čo u A. thaliana predstavujú až
50 % [7, 8, 9]. U C. reinhardtii sme zistili ich prítomnosť v 40 - 67 % (v závislosti od kmeňa).
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Na rozdiel od A. thaliana však neboli pozorované teloméry s tupými koncami.

5. Funkcia Ku proteínov na telomérach. U S. cerevisiae a ľudských buniek pôsobí
Ku komplex ako pozitívny regulátor telomerázy. Pri deficiencii dochádza k skracovaniu
telomér. U A. thaliana naopak spôsobuje deficiencia výrazné predlžovanie telomér. Vo
všetkých prípadoch však dochádza k predĺženiu G-prečnievania [13]. Doposiaľ sa nám
nepodarilo znížiť hladinu Ku80 mRNA u C. reinhardtii (Obr. 1, hore), čo sa prirodzene
prejavilo v nezmenenej dĺžke terminálnych restrikčných fragmentov u transformantov (Obr.
1, dole). V našom prípade mohla byť príčinou zlyhania metódy neprístupnosť cieľovej
sekvencie pre miRNA v dôsledku sekundárnej štruktúry Ku80 mRNA.

Obr. 1: Hore: detekcia hladiny mRNA prostredníctvom PCR amplifikácie úsekov génov
Ku80 a RPL17 z cDNA. Dole: dĺžka telomér analyzovaná metódou TRF. Vzorky a-d boli
izolované z rias transformovaných prázdnym plazmidom pChlamiRNA2. Vzorky 1-23 boli
izolované z rias transformovaných plazmidom obsahujúcim miRNA. X je vzorka izolovaná z
netransformovaných rias.
Záver
Teloméry C. reinhardtii sú relatívne krátke a ich veľkosť je rôzna u rôznych kmeňov.
Podobne ako u A. thaliana bola identifikovaná značná časť telomér s krátkym Gprečnievaním, ale teloméry s tupými koncami neboli pozorované. Hladinu proteínu Ku80 sa
nám prostredníctvom miRNA nepodarilo znížiť. Je možné, že bude treba navrhnúť novú
miRNA. Táto práca obsahuje pilotné experimenty, ktoré bude treba s určitými modifikáciami
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zopakovať. Výsledky nám však ukázali, že C. reinhardtii môže byť veľmi prínosným
modelovým organizmom pre štúdium telomér.
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Imunofenotypizácia krvných a lymfoidných buniek, ktoré vznikli v dôsledku
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Úvod a formulácia cieľa
Pracovníkom Katedry všeobecnej a aplikovanej virológie sa v roku 1976 podarilo
izolovať vírus z drobných myšovitých hlodavcov, žijúcich vo voľnej prírode v okolí Bratislavy. Z Myodes glareolus (izolát MHV-60, 68 a 72) a Apodemus flavicollis (izolát MHV-76
a 78) [1]. Keďže k objavu došlo na našom pracovisku, máme ako jediní vo svete k dispozícii
viaceré izoláty myšacieho gamaherpetického vírusu.
Myšací herpetický vírus sa vyznačuje vysokou genetickou homológiu s EBV (HHV-4)
a KSHV (HHV-8) – ľudskými onkogénnymi herpetickými vírusmi. Okrem genetickej príbuznosti bola zároveň dokázaná aj podobnosť v schopnosti navodiť akútnu, perzistentnú a chronickú infekciu spojenú s lymfoproliferatívnymi ochoreniami u laboratórnych myší, v systéme
in vivo [2, 3, 4].

Pre EBV je jediný prirodzený hostiteľ človek, čím sa značne zvyšuje obtiažnosť štúdia
patogenézy a vzniku lymfómov. Práve táto skutočnosť robí z MHV nenahraditeľný model pre
štúdium gammaherpetických infekcií a ich vplyvov na bunku, ako aj na celý organizmus [5].
Jedným z izolátov MHV, ktorý nebol dodnes detailne preskúmaný je MHV-60.
Publikovaná bola práca týkajúca sa hlavne akútnej fázy infekcie [6]. Práve preto sme sa
rozhodli objasniť a bližšie špecifikovať zmeny v diferenciálnom krvnom obraze a percentuálne zastúpenie jednotlivých krvných a lymfoidných buniek, ktoré vznikli v dôsledku vírusom
indukovanej lymfoproliferácie počas chronickej infekcie MHV-60 a zároveň hľadať analógiu
v patologických procesoch odohrávajúcich sa v organizme človeka počas infekcie EBV
a s ním spojeným syndrómom IM. Rovnako tiež porovnať priebeh akútnej fázy infekcie
s publikovanými údajmi a jej prechodu do chronického štádia, a taktiež objasniť zmeny
hematologických parametrov a pomeru imunokompetentných buniek počas onkogenézy
navodenej chronickou infekciou vírusom MHV-60.
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Materiál a metódy
MHV-60: lymfotropný myšací herpetický vírus izolovaný z Clethrionomys glareolus.
BALB/c myši: inbrédna línia bielych laboratórnych myší, samičky i.n. infikované
vírusom MHV-60, TCID50/ml/myš.
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% FBS s 0,5 ml gentamycínu na 100 ml média. Homogenát sme
prefiltrovali cez Pasteurovu pipetu (zachytí sa tkanivo, splenocyty prejdú) a filtrát stočili 800
g/min. počas 10-20 minút. Supernatant sme odsali a k peletu pridali NH4Cl v pomere 1:1.
Scentrifugovali 800 g/min. počas 10 minút. Odsali sme NH4Cl a doplnili 1 ml DMEM 7%
FBS.
Nepriama imunofluorescencia: je založená na reakcii antigénu s primárnou protilátkou, na ktorú sa viaže fluorochrómom značená sekundárna protilátka svietiaca pod UV
svetlom. Primárnymi protilátkami boli potkanie monoklonálne protilátky proti myšacím THlymfocytom (CD 4+), proti TC-lymfocytom (CD 8+), 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.
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Výsledky a diskusia
V experimente sme použili skupinu 20 ks BALB/c myší, pričom 16 ks bolo i.n.
infikovaných vírusom MHV-60, 2.10

4

TCID50/myš a 4 ks BALB/c myší boli použité ako

kontrolné. Po podaní vírusu sme u experimentálnych zvierat sledovali priebeh akútnej
i chronickej infekcie. Počas akútnej fázy sme pozorovali asymptomatický priebeh, ale
v priebehu chronicity bolo možné sledovať menšie telesné rozmery a naježenú riedku srsť
v porovnaní s kontrolnými samičkami.
V intervaloch 5, 7, 10 dpi a 39, 45, 100, 540, 730 dpi boli myši narkotizované,
odkrvené a odpitvané. Periférna krv bola použitá na zhotovenie krvných náterov a stanovenie
DKO a percentuálneho zastúpenia atypických foriem leukocytov, a tiež na stanovenie počtu
leukocytov. Počas pitvy sme odoberali pľúca, slezinu, týmus, obličky, peritoneálne makrofágy, srdce, mozog, kostnú dreň, mliečne žľazy, pečeň, lymfatické uzliny, tenké črevo a krv.
Orgány boli zhomogenizované a homogenáty v riedení 10-1 a 10-2 sa využívali na titráciu
a stanovenie prítomnosti vírusu v orgánových suspenziách metódou kokultivácie na VERO
bunkách.
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 počas akútnej i chronickej fázy infekcie.
Titráciou orgánových suspenzií počas akútnej infekcie sme dokázali prítomnosť vírusu
na 5 dpi v pľúcach, týmuse, peritoneálnych makrofágoch, srdci, kostnej dreni, lymfatických
uzlinách a krvi, a to v riedení 10-1. Na 7 dpi sme vírus dokázali už len v pľúcach v riedení 10-2
a v lymfatických uzlinách v riedení 10-1. Na 10 dpi bol už vírus v homogenátoch orgánov
nedetegovateľný.

Tab. 1: Diferenciálny krvný obraz a percentuálne zastúpenie atypických leukocytov – akútna
fáza infekcie

monocyty
lymfocyty
neutrofily
eozinofily
bazofily
atypické
leukocyty

5 dpi
7 dpi
10 dpi
kontrola
myš č.1 myš č.2 myš č.1 myš č.2 myš č.1 myš č.2 myš č.1 myš č.2
0%
0%
0%
0%
0%
4%
4%
6%
70%
66%
80%
61%
40%
68%
89%
87%
20%
25%
13%
20%
50%
22%
6%
5%
2%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
3%
0%
0%
1%
1%
8%

9%

7%

14%
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10%

6%

0%

0%

Tab. 2: Počet leukocytov – akútna fáza infekcie
5 dpi
myš
myš
č.1
č.2
počet leukocytov / µl
krvi

12500

7 dpi
myš
myš
č.1
č.2

10100

15500

11600

10 dpi
myš
myš
č.1
č.2
13350

18900

kontrola
myš
myš
č.1
č.2
9900

12500

Tab. 3: Imunofenotypizácia splenocytov a ich percentuálne vyjadrenie – akútna fáza infekcie

CD 4+
CD 8+
CD 14+
CD 19+
CD 43+
CD 45+

5 dpi
1%
9%
30%
25%
40%
90%

7 dpi
1%
18%
5%
30%
25%
90%

10 dpi kontrola
1%
5%
38%
8%
30%
5%
35%
15%
30%
20%
90%
90%

Titráciou orgánových suspenzií počas chronickej infekcie sme dokázali sporadicky sa
vyskytujúcu prítomnosť vírusu maximálne v riedení 10-1 vo všetkých odoberaných orgánoch,
okrem krvi a mliečnych žliaz. 540 a 730 dpi sme detekovali vírus v pečeni a tenkom čreve
v riedení 10-2.

Tab. 4: Diferenciálny krvný obraz
chronická fáza infekcie

monocyty
lymfocyty
neutrofily
eozinofily
bazofily
atypické
leukocyty

a percentuálne zastúpenie atypických leukocytov –

39 dpi
45 dpi
100 dpi
540 dpi
730 dpi
K
myš myš myš myš myš myš myš myš myš myš myš myš
č.1 č.2 č.1 č.2 č.1 č.2 č.1 č.2 č.1 č.2 č.1 č.2
0% 6% 0% 1% 1% 0% 2% 2% 2% 0% 3% 4%
72% 77% 72% 58% 81% 73% 67% 74% 64% 50% 82% 84%
8% 3% 16% 30% 9% 19% 24% 19% 30% 42% 14% 11%
0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 1% 1%
20% 14% 12% 10%

9%

8%

7%

5%

4%

4%

0%

0%

Tab. 5: Počet leukocytov –chronická fáza infekcie

počet leu /
µl krvi

39 dpi
45 dpi
100 dpi
540 dpi
730 dpi
kontrola
myš myš myš myš myš myš myš myš myš myš myš myš
č.1
č.2 č.1 č.2 č.1 č.2
č.1
č.2
č.1
č.2
č.1
č.2
440 575 480 857 630 1130 1010 870 2570 990 1250
5400
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
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Tab. 6: Imunofenotypizácia splenocytov a ich percentuálne vyjadrenie – chronická fáza
infekcie

CD 4+
CD 8+
CD 14+
CD 19+
CD 43+
CD 45 +
vírusový
Ag

39 dpi
7%
12%
3%
15%
4%
90%
not
done

45 dpi
8%
7%
2%
6%
4%
90%
not
done

100 dpi 540 dpi 730 dpi kontrola
5%
1%
4%
5%
5%
13%
15%
7%
3%
7%
7%
5%
4%
5%
50%
15%
3%
3%
3%
20%
90%
90%
90%
90%
not
done
2%
5%
0%

V intervaloch 540 a 730 dpi sme počas pitvy pozorovali anatomické rozdiely oproti
kontrolným jedincom. Jedna myš mala zväčšené lymfatické uzliny a u troch myší sme našli
spolu štyri nádory, dva v pľúcach, jeden v obličkách a jeden nádor lymfatických uzlín
v abdominálnej oblasti. Nádorové tkanivo sme po pitve zhomogenizovali a titráciou kvantitatívne stanovovali biologickú aktivitu vírusu, t.j. vznik CPE na VERO bunkách. Časť tkaniva
sme využili na detekciu génov LAT metódou PCR a časť sme použili na 30 dňovú kultiváciu
in vitro a následné stanovenie percentuálneho zastúpenia CD markerov a detekciu vírusového

antigénu metódou nepriamej imunoflourescencie.

Tab. 7: Myši s vytvorenými nádormi - chronická fáza infekcie
540 dpi, 730 dpi

vytvorené nádory
počet leukocytov
atypické leukocyty v
perif.krvi
titer VN protilátok
prítomnosť vírusu v
nádore - titrácia
prítomnosť génov LAT v
nádore - PCR
prítomnosť vírusu v
lymfoid.org.

IF nád. buniek po 30
dňovej kultivácii in vitro

myš č.1
myš č.2
myš č.3
myš č.4
pľúca +
zväčšené
pľúca
obličky
lymf.uzliny
lymf.uzliny
10100
4400 leu/µl 4800 leu/µl 6100 leu/µl
leu/µl krvi
krvi
krvi
krvi
7%

4%

5%

10%

16

16

32

<8

101

101

-

-

+

+

+

+

slezina,
slezina,
slezina,
slezina,
kostná dreň kostná dreň kostná dreň kostná dreň
5%
CD 4+
5%
CD 8+
CD
5%
14+
CD
5%
19+
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CD
43+
CD
45+
vír.Ag

5%
25%
5%

V porovnaní s prácou Pappovej a kol. [6] sme dokázali rovnako rýchly nástup a vrchol
infekcie spôsobenej MHV-60. Najvyšší titer dosiahol v pľúcach na 7 dpi. Tiež sme potvrdili
prítomnosť atypických leukocytov a vysoký onkogénny potenciál MHV-60 počas chronicity.
V rozpore s publikáciou sme vírus počas akútnej fázy detekovali vo viacerých orgánoch a nedokázali sme splenomegáliu.
Spomínané rozdiely mohli byť zapríčinené prípadnými deléciami, ktoré mohli vzniknúť počas pasážovania izolátu MHV-60 v laboratórnych podmienkach s odstupom času. Preto
považujeme za nevyhnutné urobiť analýzu genómu a osekvenovať jeho ľavý koniec.

Záver
Akútna fáza infekcie MHV-60 nastupuje v porovnaní s ostatnými izolátmi najskôr,
pričom vrchol dosahuje na 5-7 dpi a od 10 dpi odoznieva. Prítomnosť vírusu nebola dokázaná
v takom širokom spektre orgánov, ako pri ostatných izolátoch. Detekovali sme atypické
leukocyty v periférnej krvi, ktorých percentuálne zastúpenie korelovalo s nárastom počtu
leukocytov, ako aj dĺžkou infekcie.
V dôsledku chronickej infekcie sme detekovali signifikantný nárast B-lymfocytov (CD
19+) v porovnaní s akútnou infekciou ako aj kontrolou. Titráciou orgánových suspenzií sme
dokázali sporadicky sa vyskytujúcu prítomnosť vírusu vo všetkých odoberaných orgánoch,
okrem krvi a mliečnych žliaz. Prítomnosť vírusu v nádorových bunkách sme dokázali
metódou PCR 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+).
Podľa výsledkov môžeme konštatovať, že MHV-60 sa javí ako najviac onkogénny
spomedzi všetkých MHV izolátov. V našom experimente sme v dôsledku chronickej infekcie
dokázali vznik nádorov u 20 % BALB/c myší (4 ks z pôvodne 20 ks infikovaných MHV-60).
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Úvod a formulácia cieľa
Kliešte patria medzi obligátne krv-cicajúce ektoparazity ľudí a zvierat, ktoré prenášajú
široké spektrum bakteriálnych, vírusových a protozoálnych patogénov. Jedným z týchto
patogénov je vírus kliešťovej encefalitídy (TBEV), patriaci do čeľade Flaviviridae. Vírus
spôsobuje kliešťovú encefalitídu, jedno z najnebezpečnejších ochorení nervovej sústavy,
vyskytujúceho sa v Európe a niektorých častiach Ázie.
Poškodenie kože, vyvolané penetráciou ústnych ústrojov kliešťa cez kožu, by malo v
ideálnom prípade vyvolať obranné reakcie hostiteľa: zastavenie krvácania - hemostáza, prevencia infekcie - zápal, imunitné reakcie a obnova tkaniva – hojenie rany.
Slinné žľazy kliešťov produkujú širokú škálu bioaktívnych proteínov, ktorých úlohou
je ovplyvňovať obranné mechanizmy hostiteľa tak, aby sa zabránilo jeho hemostatickým
a zápalovým obranným reakciám. Tieto mechanizmy zároveň pripravujú vhodnú pôdu pre
infekciu kliešťami prenosných patogénov. Tento fenomén býva označovaný skratkou SAT
(saliva-activated transmission) [1, 2].
Odpoveď hostiteľa na cudzorodý antigén si vyžaduje koordináciu komponentov
vrodenej a získanej imunity, ktoré sú regulované cytokínmi [3]. Prevaha buniek vrodenej
imunity, ktoré sú cieľovými pre chemokíny v mieste poranenia, a rôzne časy, kedy sa v mieste
poranenia objavujú, poukazujú na pilotnú úlohu chemokínov v tomto procese. Chemokín
CXCL-8 (IL-8) hrá kľúčovú úlohu v regulácii migrácie leukocytov z krvných ciev na miesto
infekcie alebo poškodeného tkaniva. Koordinuje pohyb a aktivitu neutrofilov, ktoré sa ako
prvé objavujú v mieste poškodenia tkaniva [4,5].
Na našom pracovisku bolo dokázané, že extrakty slinných žliaz z niekoľkých druhov
ixodových kliešťov (Dermacentor reticulatus, Amblyomma variegatum, Riphicephalus appendiculatus, Haemaphysalis inermis, Ixodes ricinus) vyväzujú viaceré chemokíny, (s rozdielmi

1758

medzi druhmi, v rámci jedného druhu medzi pohlaviami a vývinovými štádiami), všetky
druhy kliešťov viazali CXCL-8 [6].
Cieľom našej práce bolo zistiť, ako ovplyvní absencia bioaktívnej molekuly viažucej
CXCL8 zo slinných žliaz samíc kliešťov Dermancentor reticulatus prenos a množenie vírusu
kliešťovej encefalitídy v podmienkach in vivo

Materiál a metódy
1. Bunky E. coli BL-21 codon+ DE3 RIPL (Invitrogen), transformované plazmidom
pGEX4T1-CXCL8 nesúcim gén pre CXCL-8, sme indukovali 50 mM IPTG. Sonikáciou
bakteriálnych buniek sme získali fúzny proteín GST-CXCL8, ktorý sme kovalentne naviazali
pomocou chemického krosslinkera DSS (50 mM) na G-sefarózu (Amersham Biosciences),
Takto pripravenú kolónku sme použili na extrakty slinných žliaz (SGE) kliešťov Dermacentor
reticulatus, samíc, cicajúcich 3-5 dní na experimentálnych zvieratách, ICR myšiach, ktoré

boli pripravené metódou upravenou podľa Dr. Slováka. Na nami pripravenú G-sefaróza +
GST-CXCL8 kolónku sme opakovane nanášali SGE D. reticulatus. CXCL8 viažuca látka
zostala prichytená na kolónke, a my sme získali materiál ochudobnený o CXCL-8 viažucu
látku. Schopnosť kolónky viazať CXCL-8 viažucu látku sme overovali pomocou komerčného,
CXCL8 špecifického ELISA testu (BenderMed Systems).

2. K testovaniu vplyvu absencie CXCL-8 viažucej látky na prenos TBEV sme použili
kmeň Hypr TBEV (zbierka VÚ SAV, od Dr. E. Elečkovej) množený na mozgoch
novorodených Balb/c myší s titrom 2,08x108 PFU/ml a 6 týždňové ICR myši (outbredná línia,
Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Dobrá voda). Titer TBEV sme stanovili plakovou
titráciou na PS bunkách.
V predpokuse zameranom na identifikáciu hraničnej koncentrácie TBEV sme myšiam
subkutánne inokulovali vírus v koncentráciách 200 PFU, 2 000 PFU a 20 000 PFU. Počas
predpokusu sme odoberali myškám krv zo sinus orbitalis v intervaloch 24, 48, 72 a 96 hodín,
do sterilných skúmaviek. Na izoláciu totálnej RNA zo séra sme použili komerčne dostupný
kit QIAamp viral RNA mini kit (QIAGEN). Koncentráciu TBEV sme následne identifikovali
pomocou real time PCR s využitím primer-špecifických prób.
Vírus TBEV, kmeň Hypr, s titrom 2,08 x108 PFU/ml sme nariedili do koncentrácie
2000 PFU/ml (koncentrácia zistená z predpokusu). Myškám sme subkutánne inokulovali
zmes vírusu a SGE v množsve 200 µl podľa nasledovnej schémy:
A (5ks): TBEV 200 PFU/100µl/myš + kompletné SGE (5 ks/myš v 100µl 0,9% NaCl)
B (5ks): TBEV 200 PFU/100µl/myš + nekompletné SGE (5ks/myš v 100µl 0,9% NaCl)
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C (3ks): TBEV 200 PFU/100µl/myš + 100ml 0,9%NaCl
D(2ks): kontrola: 200 µl 0,9% NaCl

Krv sme odoberali zo sinus orbitalis do skúmaviek v intervaloch 48 hod, 72 hod, 96
hod, zo séra izolovali totálnu RNA (podľa firemného manuálu) a kvantitatívne analyzovali
pomocou real time PCR s využitím primer špecifických prób. Reakciu sme nastavovali podľa
nami modifikovaného protokolu „TBEV real time reverse transcriptase PCR Protocol“ od
Schwaiger a Cassinotti [7].

RNA (20 ng/reakciu) + demineralizovaná voda doplnená do celkového objemu 25 ul/reakciu

PCR program:
42°C 30 minút (reverzná transkripcia)
95°C 10 minút (inaktivácia reverznej trankriptázy, aktivácia Taq polymerázy)
95°C 15 sekúnd

}

60°C 1 minúta

Amplifikácia: 45 cyklov

Primery a próby:
F-TBE 1

GGG CGG TTC TTG TCC TTC

R-TBE 1

ACA CAT CAC CTC CTT GCT AGA CT

TBE-PROBE-WT

TGA GCC ACC ATC ACC CAG ACA CA

3. Na dôkaz prítomnosti vírusového antigénu v sére infikovaných myší sme použili
metódu nepriamej imunofluorescencie založenej na reakcii antigénu s primárnou protilátkou, na ktorú sa viaže sekundárna značená protilátka svietiaca pod UV svetlom. Na infekciu
sme použili PS bunky vyrastené na sterilných podložných sklíčkach, vysievané v počte 100 –
130 000 bb/sklíčko. Po adhézii k podkladu sme k bunkám pridali sérum izolované
z infikovaných myší a nechali inkubovať 4 dni. Ako pozitívnu kontrolu sme na infekciu
použili infikovanú suspenziu mozgu, nariedenú 1: 10 000. Ako primárnu protilátku sme
použili sérum imunizovaného pacienta. Ako sekundárnu značenú protilátku sme použili
ALEXA 488 Goat Anti-human IgG (farbenie vírusu) a Hoechst 33342 (farbenie jadier).
Vzorky sme vyhodnotili konfokálnym fluorescenčným mikroskopom (ZEISS LSM 510
META) pri zväčšení 40x.
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Výsledky a diskusia
1. Príprava materiálu ochudobneného o CXCL8 viažucu látku.
Purifikácia CXCL8 viažucich látok v SGE D.reticulatus

% CXCL8 viazaného vzorkou
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kolónky(konc.), V 1, 2- vytesnenia CXCL8 viažucej látky z kolónky(0,1M octan sodný, pH3)(1:5), PV1-5 –
premytia kolónky po vytesnení nízkym pH(0,1Moctan sodný, pH3)

Na základe experimentálnych výsledkov z predpokusu sme identifikovali ako najvhodnejšiu pracovnú koncentráciu vírusu TBEV vhodnú na infikovanie zvierat v zmesi
s extraktom slinných žliaz (SGE) kliešťov 200PFU/myš, nakoľko sme v real-time PCR po 48
hod nedetegovali žiadny signál(výsledky neuvádzame). Túto koncentráciu sme brali ako
hraničnú, kedy sa vírus v krvi neobjaví ani za 48 hod. Na základe údajov z literatúry je
známe, že SGE podporuje patogén/vírus v množení, v porovnaní s množením patogénu/vírusu
v neprítomnosti SGE. Táto koncentrácia vírusu bola preto najvhodnejšia na to, aby sa prejavil
zosiľujúci efekt SGE.

2. Real time PCR
Metódou kvantitatívnej real time PCR s využitím gén špecifických primerov voči
NS5(neštruktúrny proteín TBEV, polymeráza) sme zaznamenali signál v nasledujúcich vzorkách:
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1. Hypr 8,87 cyklus
2.TBEV+cSGE, 72h, 17,02 cyklus
3.TBEV+icSGE, 96h, 19,4 cyklus
4.TBEV + cSGE, 72h, 20,4 cyklus
5.TBEV+cSGE, 96h, 20,76 cyklus
6.TBEV, 96h, 26,15 cyklus
7.TBEV, 96h, 30,02 cyklus
8.TBEV+icSGE, 96h, 33,72 cyklus
9. TBEV+cSGE, 96h, 35,94 cyklus
10.TBEV, 72h, 37,2 cyklus

Ako štandardu sme používali totálnu RNA izolovanú z mozgu infikovaných novorodených myšiek(konc. 3,37ug/ml). Nakoľko sa však nejedná o RNA pre NS5, budú si naše
experimenty vyžadovať ešte dodatočnú kvantifikáciu s využitím plazmidu nesúceho gén pre
rekombinantný NS5, pre in vitro transkripciu, ktorý sa momentálne pripravuje. Predbežné
výsledky potvrdzujú, že SGE podporujú TBEV v množení (ako prvý sa objavil signál pre
vzorku TBEV+SGE, až potom vzorky TBEV), avšak naznačujú, že nie je signifikantný
rozdiel medzi vplyvom kompletných SGE a SGE ochudobnených o látku viažucu CXCL8.
Výsledok môže byť spôsobený tým, že v myšom systéme úlohu hlavného chemoatraktantu
pre neutrofily plní myšací CXCL1/KC, ktorý je len funkčným homológom ľudského CXCL8,
a taktiež sa mohla prejaviť redundancia chemokínovej siete a v účinku mohol byť nahradený
jeden chemokín druhým. Presnejšie údaje si však vyžadujú presnú kvantifikáciu pomocou
novej štandardy.

3. Nakoľko sa nám metódou plakovej titrácie nepodarilo potvrdiť prítomnosť kompletného infekčného vírusu v sérach infikovaných myší, snažili sme sa metódou nepriamej

imunofluorescencie dokázať prítomnosť TBEV v sérach všetkých myšiek infikovaných
vírusom s kompletnými SGE, nekompletnými SGE ako aj u myšiek infikovaných vírusom
samotným, ako ukazujú zábery z konfokálneho mikroskopu:

Obr. 1: Kontrola: PS bunky
neinfikované vírusom, viditeľné
len jadrá.

Obr. 2: PS bunky infikované
TBEV (z mozgových suspenzií)
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Obr. 3: PS bunky infikované
sérom kontrolných myší
(bez vírusu).

Obr. 4: PS bunky infikované
sérom myší s TBEV +
kompletné SGE (72 hod)

Obr. 5: PS bunky infikované
sérom myší s TBEV +
nekompletné SGE (96 hod)

Obr. 6: PS bunky infikované
sérom myší s TBEV,
bez SGE (48 hod)

Záver
Jednými z imunomodulačných látok sú nami objavené chemokín-viažuce látky, firmou
Serono identifikované ako Evasiny. V slinách kliešťov Rhipicephalus sanguineus viaže huCXCL8 resp. mu-CXCL1 látka nazývana EVASIN3. Zdá sa, že afinitnou chromatografiou na
pevnom nosiči s naviazanou molekulou CXCL8 sme purifikáciou SGE z D.reticulatus získali
materiál, u ktorého sa absencia CXCL8-viažucej látky na prenos patogénnu a jeho
pomnoženie nemá výrazný vplyv, čo môže byť spôsobené odlišnou štruktúrou mu-CXCL1,

čím sa nám z SGE D.reticulatus nepodarilo odstrániť chemoatraktant myšacích neutrofilov,
resp. redundanciou chemokínovej siete.
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Mineralogicko-aplikačné parametre bentonitového ložiska Hliník
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Úvod a formulácia cieľa
Bentonit je mäkká ílová hornina, ktorej hlavnou zložkou sú smektity. Hlavné výskyty
bentonitov sa nachádzajú vo vulkanitoch a sedimentoch. Bentonity vznikajú predovšetkým
premenou vulkanického skla. Bentonit z ložiska Hliník sa nachádza v JZ okraji Štiavnických
vrchov v jastrabskej formácií. Produkty ryolitového vulkanizmu jastrabskej formácie (vrchný
sarmat-panón), ktoré sledujú zlomovú zónu pri západnom okraji hodrušsko-štiavnickej hrasti
a pokračujú pri východnom okraji Žiarskej kotliny do Kremnických vrchov, sú
reprezentované tufmi, epiklastikami a lávovými telesami extruzívnych dómov, lávových
prúdov, intrúziami a dajkami. [1]. Na ložisku Hliník bol uskutočnený geologický prieskum
a výpočet zásob v roku 1979. Jedná sa o menej kvalitný bentonit, ktorý sa zatiaľ neťaží [2].
Cieľom práce je podrobnejšia mineralogická charakterizácia bentonitu z ložiska Hliník.

Materiál a metódy
Z bentonitového ložiska Hliník bolo odobraných 11 vzoriek. Popis vzoriek: 1/1 sivá,
rozpadavá veľkosti 1 až 2 cm. 3/1,5 biela rozpadavá veľkosti okolo 0,5 cm.

2/1 sivá,

rozpadnutá na frakciu do 1cm 4/1,5B biela, má dominanciu prachovej časti 5/2B sivobiela,
rozpadnutá na prach 7/5 sivobiela, frakcia 1 až 2 cm. 6/4 hnedastá frakcia do 1 cm 8/5
sivobiela, frakcia do 1 cm 9/5 a 10/5 sivobiele frakcie do 1 cm. 11/5 biela do 1 cm.
Z nich sme vybrali 8 (Tab. 1) vzoriek na ďalšiu úpravu. Vybrané vzorky boli
rozkvartované a z kvartov sa odoberali potrebné množstvá pre úpravu na laboratórne práce.

Postup úpravy vzoriek: Použili sme navážku 200g zo vzoriek 1/1, 3/1,5, 5/2B, 6/4, 7/5, 8/5,
10/5, 11/5. Vzorky sme nasadili do valcov a nechali 24 hodín sedimentovať, po 24 hodinách
sme odobrali ílovú frakciu pod 0,002 mm, postup sme opakovali, kým sme nezískali všetku
frakciu pod 0,002 mm. Po vysušení vzoriek pri teplote 60°C sme pomocou sita s veľkosťou
0,063 mm získali nadsitný a podsitný podiel za sucha. Sitovanie bolo prevádzané na prístroji
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Fritch 2 krát po dobu 30 minút. Vibrovaním cez sito rozmeru 0,063mm, nám prepadla frakcia
pod 0,063 mm. Po získaní podsitnej frakcie za sucha, sme pokračovali v získaní zvyšnej
frakcie pod 0,063 mm plavením. Po vysušení vzoriek sme získali nadsitný podiel vzorky
veľkosti nad 0,063 mm a podsitný podiel veľkosti pod 0,063 mm, ktorá bola prevádzaná
plavením.
Röntgenová difrakčná analýza (Rtg): Metódu rtg difrakčnej analýzy sme použili na
identifikovanie ílových minerálov z orientovaných preparátov. Vzorky sa analyzovali na
prístroji Philips model PW 1050 Rtg difraktometer (40 kV, 18 mA, CuKα, Ni-filter).
Orientované preparáty sme robili zo vzoriek 1/1, 3/1,5, 5/2B, 8/5, 10/5 frakcie pod 0,002
mm. 0,1 g vzorky sme rozdispergovali v destilovanej vode. Suspenziu sme pipetami naniesli
na sklenené platničky a nechali sedimentovať. Pomocou Bertaut-Warren-Averbachovej
(BWA) analýzy prostredníctvom programu Mudmaster [3] sme vyhodnotili veľkosť
distribúcie častíc ílových minerálov.
Na stanovenie kvantitatívneho zloženia horniny sa použili vzorky 1/1, 3/1,5, 5/2B, 7/5, 11/5,
ktoré boli robené z celohorninovej frakcie. Z rozachátovanej vzorky sme použili navážku
hmotnosti 3g, ktorú sme zmiešali s 0,333g ZnO. Do tejto zmesi sme pridali 4 ml
denaturovaného liehu. Pre lepšiu homogenizáciu vzorky sme pripravenú zmes mleli 5 minút v
McCrone mlyne. Kvantitatívne zastúpenie sme dostali vyhodnotením v programe Rockjock
[4] .
Infračervená spektroskopia (IČ): Infračervenú spektroskopiu sme robili na vzorkách 1/1,
3/1,5, 5/2B, 7/5 a 11/5. Vzorky boli zaslané na Ústav anorganickej chémie SAV v Bratislave.
Kde použili techniku lisovania KBr tabliet (1 mg vzorky a 200 mg KBr) v strednej oblasti
spektra (4000-400cm-1). Na minimalizovanie obsahu vody vo vzorke bol disk cez noc
zahrievaný pri teplote 150°C . Meranie sa robilo na prístroji FTIR spektrometer Nicolet™
6700 vybavený KBr beamspliterom a KBr DTGS detektorom. Každá vzorka sa merala pri
128 skenoch s rozlíšením 4 cm-1.

Výsledky a diskusia
Granulometrické zloženie bentonitu: Ako je uvedené v Tab. 1 pri vzorkách 1/1, 3/1,5, 5/2B,
8/5, 10/5 obsahuje frakcia pod 0,063 mm od 82 hm. % do 90 hm. %, pri vzorkách 6/4 a 7/5
obsahuje frakcia pod 0,063 mm 51 a 62 hm.% a pri vzorke 11/5 len 24 hm. %. Z toho pri
vzorke 1/1, 3/1,5, 6/4, 7/5, 8/5 a 10/5 bolo získaných sitovaním od 14 do 26 hm. % a pri
vzorke 5/2B sme získali 4 hm. %. Plavením sme získali pri frakcii pod 0,063 mm od 51 do 73
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hm. %, pri vzorkách 6/4, 7/5 a 11/5 od 4 do 34 hm. %. Pri ílovej frakcii pod 0,002 mm sa
obsah vzorky pohyboval od 3 do 9 hm. %.

Tab. 1: Granulometrické zloženie bentonitu z ložiska Hliník: v tabuľke sa nachádzajú
hmotnostné percentá zloženia frakcií získaných sitovaním frakcia < 0,063 mm, plavením <
0,063mm a nadsitný podiel > 0,063 mm, separáciou získaná frakcia < 0,002 mm
Hmotnosť
(%)

Hmotnosť
(%)

Hmotnosť
(%)

Hmotnosť
(%)

< 0,063
mm

< 0,063
mm

> 0,063
mm

< 0,002
mm

Sitovaním

plavením

plavením

1/1

21 %

59 %

15 %

3%

3/1,5

26 %

51 %

10 %

9%

5/2B

4%

73 %

18 %

3%

6/4

18 %

34 %

38 %

4%

7/5

22 %

19 %

49 %

6%

8/5

16 %

67 %

14 %

3%

10/5

14 %

69 %

13 %

4%

11/5

15 %

4%

76 %

4%

Vzorka

Röntgenová difrakcia: Kvantitatívne mineralogické zloženie vzoriek sme vypočítali pomocou
programu Rockjock a je uvedené v Tab. 2. Vo vzorkách 1/1, 3/1,5 a 7/5 sa nachádza od 0,7
do 5 hm. % kremeňa. Pri vzorkách 5/2B a 11/5 sa kremeň nevyskytuje. Pri všetkých vzorkách
sa meral aj obsah K-živcov, plagioklasov (albitu), ich obsahy sa pohybujú od 5 do 10 hm. %.
Pomerne vysoký obsah opálu (pravdepodobne s dominanciou opálu C) v priemere 37 hm. %
bol indikovaný vo všetkých vzorkách. Boli identifikované aj dioktaedrické sľudy (illit
a muskovit), ktoré pri relatívne malom množstve nie je možné röntgenovou analýzou exaktne
odlíšiť. Vo vzorkách sa nachádza aj malé množstvo biotiu, ktorého sa nachádza vo vzorkách
od 1 do 4 hm. %. V priemere 38 hm. % smektitu vo vzorkách nám určuje, že nemôžeme
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hovoriť o hornine ako bentonite. Podľa nomenklatúry, aby sa hornina mohla označiť ako
bentonit, by musela obsahovať nad 50 hm. % smektitu. Podľa reflexu 060, ktorý sa nachádza
na rtg zázname pri hodnote 1,500A sa dá identifikovať, že ide o dioktaedrické smektity. Vo
vzorkách 7/5 a 11/5 bolo identifikované aj malé množstvo ilmenitu a kalcitu do 1 hm.%. Vo
vzorke 1/1 sa analýzou identifikoval malý výskyt pyroxénu (diopsidu) do 2 hm. %.

Tab. 2: Mineralogické zloženie vzoriek bentonitu 1/1, 3/1,5, 5/2B, 7/5, 11/5

krem
eň
Kživec
Albit
Kalci
t
Pyro
xen
Opál
Ilmen
it
Smek
tit
Ilit(m
usko
vit)
Biotit

3

1/1
0,7±0
,2

3/1,5

5/2B

7/5

11/5

3±1

-

5±1

-

5±1
6±1

9±1
4±1

8±1
6±1

8±2
5±1

-

0,2

1±0,5

8±2
4±1
0,5±0
,2

1±0,5

2

-

-

-

35±2

40±5

40±1
0

45±10

-

-

-

36±2
0,4±0
,1

45±5

34±5

35±5

37±2

30±2

7±1
3±2

3
2±1

7±1
3±1

6
1±0,5

4

1±0,5

Dominantným minerálom ílovej frakcie bol smektit. Popri ňom boli identifikované
malé množstvá kremeňa. Takmer monominerálne zloženie v ílovej frakcii nám umožnilo
bezproblémové použitie BWA analýzy pre charakterizáciu veľkosti smektitových kryštálov.
Ich hrúbka sa pohybovala od 6,06 nm pri vzorke 10/5 až po 7,66 nm pri vzorke 3/1,5. Pri
vzorkách 1/1, 5/2B a 8/5 sa pohybovali hrúbky 6,95, 6,81 a 6,46 nm. Priemerná hrúbka
smektitov z ložiska Hliník je výrazne nižšia ako majú smektity z jastrabskej formácie južnej

časti Kremnických vrchov. Hrúbka smektitov veľmi dobre koreľuje z nárastom teploty,
vypočítanej na základe stabilných izotopov kyslíka [5]. Z doterajších poznatkov vyplýva, že
hrúbka smektitových kryštálov rastie s kvalitou bentonitov (obsah smektitu) jastrabskej
formácie. Hlavným parametrom ovplyvňujúcim kvalitu bentonitov v jastrabskej formácii sa
zdá byť teplota.
1770

Infračervenú spektroskopiu (IČ) sme použili na získanie presnejších informácií
o minerálnom zložení vzoriek a kryštalochemickom charaktere smektitov. IČ sme robili na
vzorkách 3/1,5 a 5/2B frakcie <2µm. Vo vzorke 3/1,5 poloha pásu OH vibrácií pri hodnote
3620 cm-1 je typická pre dioktaedrické smektity - montmorilonity. Výrazný pás pri hodnote
1041 cm-1 patrí valenčným vibráciám Si-O skupín smektitov [6]. Poloha pásu dioktaedrického
minerálu, ktorého vibrácia sa nachádza pri 916 cm-1, nám indikuje prítomnosť AlAlOH a pri
841 cm-1AlMgOH ukazuje, že oktaedrický Al je čiastočne substituovaný za Mg [7] Vibračné
pásy vyskytujúce sa pri 521 cm-1 a 468 cm-1 patria skupinovým vibráciám Al-O-Si a Si-O-Si.
Poloha pásu pri hodnote 1086 a 794 cm-1 nám indikuje Si-O valenčnú vibráciu opálu C
a poloha pásu pri 625 cm-1 nám indikuje Si-O deformačnú vibráciu. Polohy pásov pri 3430
cm-1a 1630 cm-1 nám indikujú obsah vody vo vzorke, čo mohlo byť spôsobené
hygroskopickosťou KBr a vzorky.

Záver
Ložisko Hliník sa nedá považovať za bentonitové, lebo obsah smektitu nepresiahol
v ani jednej zo študovaných vzoriek 50 %. Ide teda iba o ílovú surovinu zo zvýšeným
obsahom smektitu. Podľa výsledkov z röntgenovej práškovej difrakcie a IČ spektroskopie sa
na ložisku nachádza Al-montmorillonit (dioktaedrický smektit), s čiastočnou substitúciou Mg
za Al. Okrem smektitu sa na ložisku nachádza značné množstvo opálu, ktorý presahuje 30 %.
Taktiež boli na ložisku indikované sľudy, živce a plagioklasy, ktorých množstvo sa pohybuje
do 10% a ďalšie minerály, ktorých množstvo nepresahuje 5 %. Vo frakcii pod 2 µm sa pri rtg.
difrakčnej analýze zistil monominerálny smektit. Podľa výsledkov, ktoré sme získali BWA
analýzou majú montmorillonity relatívne malé hrúbky v priemere 6,78 nm. Spolu z nižším
obsahom montmorillonitu to poukazuje na nedostatočné podmienky pre vznik kvalitného
bentonitu na ložisku Hliník. Kritickým faktorom bola pravdepodobne nízka teplota fluíd,
ktoré premieňali pôvodný vulkanický materiál.
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Prašné spady v oblasti pôsobenia magnezitových závodov v Jelšave-Lubeníku z aspektu
environmentálnej mineralógie
Božena Baluchová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra mineralógie a
petrológie, Mlynská dolina, 842 05 Bratislava, Slovensko; baluchova@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia dizertačnej práce, ktorá nesie názov
Jemnodispergované minerály v ovzduší oblastí s banskou činnosťou na Slovensku, na Katedre
mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave (školiteľ: doc. RNDr. Pavel
Fejdi, CSc.) v spolupráci s Ústavom geotechniky SAV v Košiciach.
Zvolila som si nasledujúce ciele tejto čiastkovej práce: na základe SEM, RTG a
chemických analýz podrobne charakterizovať na lokalitách Jelšava-Lubeník prach ako súčasť
priemyselného a komunálneho aerosólu: – vplyv ťažby, úpravy a spracovania magnezitovej
rudy na zloženie prachu; – vlastnosti, zloženie a morfológia skúmaných minerálov prašného
spadu a zastúpenie prvkov; – environmentálne problémy spojené s činnosťou magnezitových
závodov (najmä závodu SMZ, a. s. Jelšava) – zásah do životného prostredia a ovplyvňovanie
kvality ovzdušia. Hlavnou úlohou mojej práce je (pomocou experimentálnych metód)
podrobne charakterizovať na vybranej lokalite prach (a jeho minerálne zložky) ako súčasť
banského, priemyselného a komunálneho aerosólu.

Charakteristika predmetnej oblasti
V pracovnom prostredí (pri exploatácii nerastných zdrojov) sa človek stretáva
s prachovými substanciami, ktoré pochádzajú priamo z prírodného prostredia. Horšie prejavy
majú minerálne aj neminerálne amorfné častice, ktoré vznikajú antropogénnou činnosťou
a dostávajú sa ako exhaláty – emisie do ovzdušia. Táto činnosť pozostáva prevažne z ťažby,
spracovania a využívania nerastných surovín (neobnoviteľných zdrojov) [1]. Priemyselné
podniky obyčajne emitujú do voľného ovzdušia rôzne množstvá tuhých, plynných aj
kvapalných emisií. Zložky, ktoré sa potom takto v prostredí dostávajú do kontaktu so živou
i neživou prírodnou sférou a môžu tu chemicky i mechanicky pôsobiť, nazývame všeobecne
imisiami [2]. Rôzne neprirodzené aj prirodzené znečisteny v ovzduší nazývame škodlivinami
vtedy, keď prekračujú tzv. najvyššiu prípustnú koncentráciu (NPK) v ovzduší [3].
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Skúmaná oblasť Jelšavy-Lubeníka leží na juhu strednej časti Slovenského rudohoria,
v údolí riečky Muráň, v časti nazývanej Jelšavské podolie. Geologicky patrí územie do
Centrálnych Západných Karpát, superjednotky Gemerika. Gemerikum tvoria metasedimenty
staršieho a mladšieho paleozoika s mezozoickými obalovými a príkrovovými jednotkami.
Ložiská magnezitu sú viazané na karbónsku dobšinskú skupinu, na vrchnú časť ochtinského
súvrstvia v prostredí čiernych bridlíc s vložkami metabazaltov a ich pyroklastík [4].

Materiál a metódy
Sedimentačná metóda je založená na sedimentačných vlastnostiach tuhých častíc
v ovzduší, ktoré za určitý čas nasedimentujú na presne vymedzenú plochu. Chemické analýzy
prašných spadov z oblasti Jelšava-Lubeník (tab. 1 a tab. 2) sa vykonali v laboratóriách Ústavu
geotechniky

SAV

v Košiciach,

stanovovali

sa

metódou

atómovej

absorpčnej

spektrofotometrie (AAS) na zariadení Spectr AA 30, Varian (Austrália). Na kvalitatívnu RTG
difrakčnú fázovú analýzu bol použitý prístroj DRON 3 (GU PriF UK) a Bruker D8 Advance
(VVCE Solipha) na pôde PriF UK v Bratislave. Použilo sa Co žiarenie (λα1 = 1,791 A, Fe Kβ
filter), respektíve Cu žiarenie (λα1 = 1,5406 A, Ni Kβ filter). Interval merania bol 4 až 94
stupňov 2Θ. Krok zaznamenávania intenzít bol 0,1° 2Θ pri čase 1 s, respektíve 0,01° 2Θ pri

čase 1 s. Pri metóde riadkovacej elektrónovej mikroskopie (SEM) boli experimenty
vykonávané na prístroji JSM 840 (firmy Jeol) v laboratóriu PriF UK (CLEOM) v Bratislave.
Dosahovaná rozlišovania schopnosť je 5 – 10 nm.

Výsledky a diskusia
Výsledky chemických analýz (zastúpenie horčíka)
Tab. 1: Priemerné prašné spady na jednotlivých stanoviskách v oblasti Jelšava-Lubeník v
rokoch 2006 – 2007 [g.m-2.(30 dní)-1]
Tab. 2: Obsah Mg v prašnom spade na jednotlivých stanoviskách v rokoch 2006 – 2007 [g.m2
.(30 dní)-1]
Odberné miesto

200

2007

6
1: Kopráš

0,13

0,03

2: Mníšany

0,12

0,13

3: Jelšava – kostol

2,71

1,56

0,49

0,37

4:

Jelšava

–

Lesná

správa
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5: Jelšava – detské jasle
6: Jelšava – za obch.
domom

0,93
0,51

0,48
0,27

7: Jelšava – Ševcovská 0,60
0,38
ul
8: Medzi J. a J. 0,11
0,06
Teplicou
RTG difrakčné záznamy (mineralogická charakteristika)
V rtg. difrakčných záznamoch (obr. 1 a obr. 2) štyroch vzoriek boli pozorované
minerálne fázy magnezit (Mgs), dolomit (Dol), kalcit (Cal) a periklas (Per).

Obr. 1: Jelšava 3/2006 - rtg. difrakčný záznam prašného spadu z odberného stanoviska č. 3
predmetnej oblasti Jelšava-Lubeník za rok
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2006.

Obr. 2: Jelšava 3/2007 - rtg. difrakčný záznam prašného spadu z odberného stanoviska č. 3
predmetnej oblasti Jelšava-Lubeník v roku 2007.
Fotografie z rastrovacieho elektrónového mikroskopu (morfologická charakteristika)
Na SEM fotografiách vzoriek prašných spádov (obr. 3 a obr. 4) sú pozorovateľné
romboedrické kryštály karbonátov (magnezit, dolomit a kalcit) a jemnokryštalické agregáty
periklasu.

Obr. 3: (Vľavo) Jelšava 3/2006 stanovisko č. 3: Jelšava – kostol (zväčšenie 600x); Obr. 4:
(Vpravo) Jelšava 1/2007 stanovisko č. 1: Kopráš (zväčšenie 850x).
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Od roku 1997 pozorujeme pokles absolútnych hodnôt prašného spadu na najviac
zaťaženom stanovisku č. 3. Pri porovnaní analyzovaných období 1996 – 2003 [5] a 2006 –
2007 (Tab. 1) nedochádza k výrazným rozdielom, pozorovať však klesajúci trend. Tak, ako
tomu bolo aj v predchádzajúcom monitorovanom období, najvyššia prípustná hodnota je tesne
prekročená na stanovisku č. 3 (v roku 2006 je to 13,13 g. m-2.(30 dní)-1). V roku 2007 je to už
aj na tomto stanovisku pod limitom 12,06 g.m-2.(30 dní)-1. Ostatné hodnoty na ostatných
odberných stanoviskách sú pod hygienicky prípustnou hodnotou (12,5 g.m-2.(30 dní)-1).
Najnižšie hodnoty prašného spadu sú namerané na stanoviskách č. 1 a 2 (hodnoty sa v
priemere pohybujú okolo 3 g.m-2.(30 dní)-1. Obsah Mg v prašnom spade v roku 1996 bol na
odbernom stanovisku č. 3 až 6,60 g.m-2.(30 dní)-1 a v roku 2003 ([5]) 1,86 g.m-2.(30 dní)-1,
v roku 2006 to bolo 2,71 g.m-2.(30 dní)-1 a v roku 2007 (tab. 2) 1,56 g.m-2.(30 dní)-1.
Úlety tuhých látok tvorí hlavne MgO vo forme kryštalickej ako periklas, amorfnej –
kaustický MgO, nerozložené častice magnezitu, prípadne dolomitu. Rýchlejšia je
sedimentácia prašných zložiek s vyšším obsahom Mg (hlavne kryštalický periklas, v menšej
miere amorfný – kaustický MgO) oproti karbonátom (magnezit, dolomit) [2]. Z hľadiska
chemického zloženia obsahujú podľa pôvodu z jednotlivých technologických uzlov výroby
slinkov približne 25 – 50 % Mg, 5 % Fe, 2 % Ca, 0,5 % SiO2, 0,3 % Mn a stopové množstvá
niektorých ďalších prvkov [6].
Horečnaté úlety s významným podielom reaktívneho kaustického MgO v styku
s pôdnou alebo rastlinnou vlhkosťou tvoria agresívne pôsobiace nasýtené alkalické roztoky,
v čom spočíva ich hlavný negatívny vplyv na životné prostredie. Priemerný obsah horčíka
v úlete z rotačných pecí je 39,45 %, obsahy ťažkých kovov sa pohybujú v stopových
množstvách s výnimkou vysokého obsahu mangánu, ktorý je prirodzenou súčasťou
spracovaváneho magnezitu [7].

Záver
Z výsledkov kvantitatívnej a kvalitatívnej analýzy spadovej prašnosti je možné
konštatovať, že imisná záťaž tuhými imisiami sledovanej oblasti Jelšava-Lubeník
v posledných rokoch má klesajúci trend (napriek rastu výroby), čo je možné pripísať
realizovaným opatreniam v rámci zvyšovania kvality odprášenia. Limitné hodnoty celkového
prašného spadu sú prekračované len v najbližšom okolí závodu (odberné stanovisko č. 3);
v meste Jelšava, v minulosti extrémne zaťaženom, iba sporadicky – na jeho západnom okraji.
V rokoch 2006 – 2007 nedochádza k výrazným prekročeniam najvyššej prípustnej hodnoty.
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Ostatné hodnoty na odberných stanoviskách sú stabilne pod hygienicky prípustnou hodnotou.
Podiel magnezitového priemyslu sa na celkovom prašnom spade pohybuje medzi 19 - 38 %.
V rámci minerálnych analýz experimentálnymi metódami: podľa výsledkov rtg.
difrakčnej analýzy je väčšina vzoriek tvorená magnezitom a periklasom, prítomný môže byť
aj dolomit a kalcit (Semikvantitatívny pomer minerálov sa líši medzi jednotlivými vzorkami).
Na fotografiách jednotlivých vzoriek prašných spadov (zhotovených metódou SEM) sú
pozorovateľné najmä romboedrické kryštály karbonátov. Vo väčšine vzoriek ide
pravdepodobne o magnezit, vo vzorkách Jelšava 4/2006 a 4/2007 môže prevládať dolomit,
kalcit je zriedkavejší. Prítomný je aj periklas, ktorý tvorí jemnokryštalické agregáty.
Obsah Mg v prašnom spade presahuje hodnoty jeho prirodzeného úbytku do
vzdialenosti maximálne 4 km v najviac zaťaženom JZ smere. V ostatných smeroch je táto
vzdialenosť výrazne nižšia. Väčšina rozlohy v minulosti Mg imisiami zaťaženej pôdy sa
nachádza vo väčšej vzdialenosti, čo umožňuje uvažovať o jej možnej rekultivácii bez rizika
opätovnej kontaminácie.

Poďakovanie
Za pedagogické a odborné vedenie vďaka patrí pedagógom/gičkám z Katedry
mineralógie a petrológie a VVCE-0033-07 Solipha na Prif UK v Bratislave, ako aj
pracovníkom/čkám Ústavu geotechniky SAV v Košiciach.
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Distribúcia stopových prvkov v pôdach a sedimentoch v okolí Sb ložísk na lokalite
Čučma
Michal Jankulár1, Marián Petrák2
Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, 1katedra geochémie, 2katedra ložiskovej
geológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovenská republika
jankular@fns.uniba.sk

Úvod a formulácia cieľa
Ložisko Čučma je súčasťou antimonitového pásma Spišsko-gemerského Rudohoria
a má

žilnú

metamorfno-hydrotermálnu

mineralizáciu

sideritovo-sulfidického

typu

s významným zastúpením arzénu a antimónu [1]. Hlavným minerálom kremenných žíl je
antimonit so sprievodným sideritom, Fe dolomitom, kalcitom, As-Cu-Pb-Zn sulfidmi, zlatom
a i. Ložisko bolo ťažené do polovice 20. storočia, kedy sa po jeho uzávere začali banské
priestory zatápať [2]. Zvýšená mineralizácia stopových prvkov vo vytekajúcich banských
vodách je dôležitým prispievateľom vysokých obsahov prvkov vo vodách [3], pôdach
a sedimentoch.
Predbežné zistenie celkových koncentrácií pôd a sedimentov prispieva k predstave
distribúcie stopových prvkov v pôdach a sedimentoch v povodí tokov študovaného územia.
Cieľom práce bolo poukázať na obsahy prvkov v pôdach a sedimentoch v okolí Čučmy
a experimentálne zhodnotiť distribúciu najmä arzénu, antimónu a prvkov Cu, Pb, Zn, Fe a Al.
Porovnanie závislosti distribúcie As a Sb v pôdach od obsahov vo výluhoch sedimentov
a závislosť od iných prvkov je dôležitou informáciou pre štúdium distribúcie potenciálne
toxických stopových prvkov na lokalite.

Materiál a metódy
Študovaná lokalita okolia Čučmy sa nachádza severne od mesta Rožňava a je tvorená
dolinami Majerskou (potok Drázus), dolinou toku Laz a Rožňavského potoku. Z povodí
študovaných tokov o celkovej dĺžke približne 16 km bolo odobratých 7 vzoriek pôd (CUP-1
až 7) a 7 vzoriek sedimentov (CUS -1 až 7) tak, aby každá vzorka pôdy prislúchala sedimentu
(Obr. 1). Zo vzoriek pôd aj sedimentov sa na každom odberovom mieste odobralo približne 3
kg materiálu štandardným spôsobom (PP lopatkou). Pôdne vzorky z povodia tokov (iniciálne
pôdy bez rozlíšiteľných horizontov) predstavovali kumulatívne vzorky naplaveného materiálu
z oblastí bývalých banských dobývacích priestorov antimonitu. Vzorky pôd aj sedimentov
boli v laboratóriu vysušené a presitované na frakciu ≤1 mm.

1780

Obr. 1: Lokalizácia odberov vzoriek pôd a sedimentov na lokalite Čučma.
Vo vzorkách pôd a sedimentov bolo stanovené pH v suspenzii v pomere 1:2,5 [4]. Na
hodnotenie distribúcie stopových prvkov do rôznych anorganických a organických častí
v sedimentoch bola použitá modifikovaná verzia extrakčných extrakcií SM&T [5]. Celkové
obsahy stopových prvkov v pôdach a sedimentoch a obsahy prvkov v extrakčných výluhoch
zo sedimentov boli stanovené štandardnými metódami AAS a AES-ICP v ACME Analytical
Laboratories (Vancouver) Ltd., v Kanade. Výsledky extrakčných postupov vo vzorkách pôd
budú doplnené a hodnotené v ďalšej práci.

Výsledky a diskusia
Najvyššie obsahy stopových prvkov v pôdach boli stanovené vo vzorke pod sútokom

Čučmianskeho a Rožňavského potoka a v sedimentoch vo vzorke nad ich sútokom (vzorky
CUP-7 a CUS-6) (Tab.1). Najvyššie obsahy Sb vo vodách boli analyzované vo výtokoch zo
štôlní s rozsahom 17 až 3 540 µg.l-1 a obsahy As 84 až 1 350 µg.l-1 [3]. Rozptyl hodnôt
stopových prvkov v pôdach a sedimentoch je popisne zobrazený v boxových grafoch na

Obr.2.
Namerané pH hodnoty pôd varírovali od extrémne kyslých (CUP-3,-6= 4,22) po slabo
alkalické (CUP-7= 7,45) a sedimentov od slabo kyslých (CUS–5= 6,34) po slabo alkalické
(CUS–6= 7,66).
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Najvyššie percentuálne množstvo uvoľnených prvkov zo sedimentov bolo v 3.
redukovateľnej frakcii (Obr.3). Najvyššiu hodnotu vyextrahovaného podielu Sb mala vzorka
CUS-6 61,95 mg.kg-1 a podielu As 27,23 mg.kg-1.
Tab. 1: Totálne koncentrácie prvkov vo vzorkách pôd (CUP) a riečnych sedimentov (CUS) v mg.kg-1.

Vzorky
CUP-1
CUP-2
CUP-3
CUP-4
CUP-5
CUP-6
CUP-7

As
30,00
133,20
40,80
72,50
82,60
69,90
189,90

Sb
6,20
200,50
10,00
465,70
400,90
193,60
512,30

Fe
10876,06
14722,90
18744,59
14757,87
15911,92
19129,28
34971,26

Al
25641,95
35618,23
36306,25
34400,97
34877,29
38105,68
32733,84

Cu
17,00
18,80
21,00
22,80
18,60
31,10
754,10

Pb
47,50
36,40
19,20
40,70
35,30
82,70
154,60

Zn
87,00
54,00
46,00
72,00
65,00
55,00
113,00

CUS-1
CUS-2
CUS-3
CUS-4
CUS-5
CUS-6
CUS-7

52,00
187,00
75,00
73,00
94,00
149,00
80,00

10,90
319,90
19,60
552,20
581,10
600,30
131,20

21700,00
12900,00
23600,00
18100,00
17900,00
35200,00
26700,00

11500,00
7700,00
9800,00
10300,00
9400,00
9800,00
8800,00

11,80
15,20
25,20
24,60
21,50
116,90
73,50

19,60
25,50
20,60
31,30
29,10
54,30
54,70

86,00
76,00
74,00
81,00
74,00
178,00
103,00

Z výsledkov sekvenčnej extrakcie môžeme povedať, že schopnosť distribúcie
(vyjadrené množstvom arzénu a antimónu uvoľneným do roztoku extrakčným činidlom)
zisťovaných prvkov (As, Sb) je rozdielna. Prvky s relatívne podobnými chemickými
vlastnosťami však nevykazujú podobné priebehy hodnôt v jednotlivých krokoch analýzy ako
to ukazuje Obr.3. As, Sb má podľa zistených výsledkov najvyššiu schopnosť distribúcie a
migrácie v 3. redukovateľnej frakcii pričom extrahovaný podiel Sb dosiahol v 1. frakcii vyššie
percentuálne zastúpenia ako As v 1. frakcii.
Pôdy

Sedimenty
100000
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log10c [mg.kg-1 ]

log10c [mg.kg-1 ]

100000

1000
100
10
1

10000
1000
100
10

Cu

Pb

Zn

As

Sb

Fe

Al

Cu

Pb

Zn

As

Sb

Fe

Al

Obr. 2: Vyjadrenie min., max., mediánu, priemeru (symbol +), 25 a 75 percentilu súborov
stopových prvkov v pôdach a sedimentoch na lokalite Čučma.
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Zisťovali sme, či migrácia arzénu, antimónu a železa do prostredia spolu určitým
spôsobom súvisí. Závislosť 3. redukovateľnej frakcie As a Sb od Fe ukázala pozitívnu
koreláciu s hodnotami Sb/Fe r2= 0,76 a As/Fe r2= 0,88.

Obr. 3:Výsledky extrakčných analýz riečnych sedimentoch v absolútnych koncentráciách
(mg.kg-1) pre A: antimón; B: arzén.
Hodnoty stanovené sekvenčnou analýzou (SEA) reprezentujú množstvo prvkov, ktoré
sú schopné distribúcie a mobility v daných podmienkach prírodného prostredia v jednotlivej
frakcii. Pomer sumy týchto hodnôt, poukazuje na potenciálne skutočné množstvo mobilných
prvkov z ich totálnej koncentrácie (Tab.2).

Tab.2: Koncentrácie uvoľnených prvkov (As, Sb, Fe) v riečnych sedimentoch extrahovaných
sekvenčnou extrakčnou metódou (SEA) z celkovej koncentrácie stanovených celohorninovou
analýzou (TC) v mg/kg-1, množstvo mobilných elementov (SEA/TC) z celkovej koncentrácie
v %.
Prvok
CUS1
CUS3
CUS5

As
(SEA)

As
(TC)

SEA
/TC

Sb
(SEA)

Sb
(TC)

SEA/TC

Fe
(SEA)

Fe
(TC)

SEA/TC

18,27

52

35,13

0,79

10,9

7,24

2368,3

21700

10,91

21,87

75

29,16

1,62

19,6

8,26

2889,65

23600

12,24

22,37

94

23,79

31,2

581,1

5,36

2387,85

17900

13,33
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CUS6
CUS7

27,23

149

18,27

61,95

600,3

10,31

6584,17

35200

18,7

23,21

80

29,01

19,66

131,2

14,98

4747,05

26700

17,77

Pomer poukazuje na (maximálnu) možnú distribúciu do prostredia a taktiež sumu prvkov
viazaných v organickej hmote, sulfidoch a v nerozpustnej frakcii.

Záver
Pôdy a riečne sedimenty na lokalite Čučma vykazujú

primárne ovplyvnenie

bodovými zdrojmi znečistenia – výtoky z opustenej štôlne Gabriela, odkalisko. Riečne
sedimenty nevykazujú ovplyvnenie kyslými banskými vodami. Hlavné kontaminanty sú arzén
a antimón, najväčšie množstvo Sb a As sa dokáže viazať na oxidy a oxyhydroxidy Fe.
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 Sb.
V práci bolo na základe laboratórnych extrakčných postupov skúmané uvoľňovanie
a distribúcia arzénu a antimónu do anorganických a organických fáz antropogénne
ovplyvnených vzoriek pôd a sedimentov z lokality zaťaženej bývalou banskou činnosťou.
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Kambrické lobopódy – evolučný medzičlánok?
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dolina, 842 15 Bratislava, Slovensk;, hyzny.matus@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Príspevok sumarizuje súčasné poznatky o vyhynutej skupine lobopódov, ktoré okrem
iného poskytujú morfologické podporné doklady pre fylogenetickú hypotézu kladu
zvliekavcov (Ecdysozoa). Cieľom je stručne a podľa možnosti vyčerpávajúco zhodnotiť
súčasné odborné názory na povahu skupiny lobopódov, jej príbuzenské vzťahy, spôsob života
a funkčnú morfológiu tela. Príspevok by mal čiastočne slúžiť aj ako učebný text a tvoriť tak
aktualizovaný doplnok k vysokoškolským skriptám a učebniciam staršieho dáta [1, 2, 3].

Lobopódy – základná charakteristika
Lobopódy sú rôznorodá skupina vykazujúca veľkú variabalitu tvaru tela, veľkosti
a ornamentácie. Ide o mäkkotelové formy s podlhovastým valcovitým telom s ľahko
sklerotizovanou kutikulou a nesúcim rôzny počet (od 7 do 20 a viac) jednoramenných
párových končatín. Z kambrických foriem majú niektoré rody (napr. Hallucigenia,
Microdictyon, Onychodictyon) v oblasti trupu čiastočne mineralizované platničky alebo tŕne,

ktoré vykazujú výraznú morfologickú diverzitu [4]. Monofýlia celej skupiny je však
pochybná a viacerí autori ju chápu skôr ako evolučný stupeň [napr. 5, 6].
Veľká väčšina autorov medzi (kambrické) lobopódy radí taxóny uvedené v Tabuľke 1.
Niektorí autori [5, 7, 8, 9, 10] k lobopódom radia aj taxóny Kerygmachela kierkegaardi Budd,
1993 a Pambdelurion whittingtoni Budd, 1997 známe zo spodnokambrických sedimentov
Grónska [napr. 5, 6, 11].

Lobopódy vo fosílnom zázname kambria
Veľká väčšina telových fosílií lobopódov pochádza z Lagerstättov kambrického veku
(Chengjiang, Burgess Shale). Sú reprezentované zhruba desiatimi prevažne monotypickými
výlučne morskými rodmi (Tab.1). Nedávno boli popísané nálezy zo sedimentov ordovického
[12] a silúrskeho veku [13]. Z pensylvánskych uloženín Mazon Creek (Illinois) [14]
a z barmského („stredná“ krieda) [15], baltského (eocén) a dominikánskeho (miocén) [16, 17]
jantáru sú známe formy, ktoré je možné klasifikovať ako pravé pazúrikavce (Onychophora).
Kambrické lobopódy vykazujú zo všetkých paleozoických foriem najlepšie
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zachovanie a najväčšiu diverzitu a v mnohom sú výrazne odlišné od mladších nálezov.
V mnohých prípadoch ide o kompletne zachované jedince so zachovanými mäkkými časťami
tela. Dzik a Krumbiegel [18] zaviedli pre tieto formy taxón (triedu) Xenusia. Viaceré
kambrické formy sú vybavené skleritmi (pozri Obr.1 D-E), ktoré sú v izolovanom stave
známe z viacerých lokalít na celom svete [napr. 19]. Oproti telovým fosíliám sú známe aj zo
stratigraficky starších úrovní [5].

Tab. 1: Telové fosílie lobopódov známe zo sedimentov kambrického veku.
Názov taxónu

Autor taxónu

Vek -

Lokalita

kambrium
Walcott, 1911

Aysheaia pedunculata

stredné

Burgess

Shale,

Kanada
Robison, 1985

Aysheaia? prolata

stredné

Burgess

Shale,

Kanada
Cardiodictyon

Hou et al., 1991

skoré

Chengjiang, Čína

Budd a Peel, 1998

skoré

Sirius

catenulum
Hadranax augustus

Passet,

Grónsko
Hallucigenia fortis

Hou a Bergström, 1995

Hallucigenia sparsa

(Walcott, 1911)

skoré
stredné

Chengjiang, Čína
Burgess

Shale,

Kanada
Jianshanopodia decora

Liu et al., 2006

skoré

Chengjiang, Čína

Luolishania longicruris

Hou a Chen, 1989

skoré

Chengjiang, Čína

skoré

Chengjiang, Čína

Megadictyon

cf. Liu a Shu, 2007

haikouensis
Microdictyon sinicum

Chen et al., 1989

skoré

Chengjiang, Čína

Miraluolishania

Liu a Shu in Liu et al.,

skoré

Chengjiang, Čína

haikouensis

2004

Onychodictyon ferox

Hou et al., 1991

skoré

Chengjiang, Čína

Onychodictyon gracilis

Liu et al., 2008

skoré

Chengjiang, Čína

Orstenotubulus

Maas et al., 2007

neskoré

Orsten, Švédsko

Chen et al., 1995

skoré

Chengjiang, Čína

evamuellerae
Paucipodia inermis
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Xenusion auerswaldae

Pompeckj, 1927

skoré

Severná Európa

Funkčná morfológia lobopódov
Viacero taxónov kambrických lobopódov je prirovnávaných k pazúrikavcom aj na
základe končatín – lobopódií. Tie sú však u kambrických foriem generálne dlhšie a štíhlejšie.
Budd [8] predpokladá, že práve sklerity obrnených foriem mohli hrať úlohu v ukotvovaní
svalov končatín. Tento názor však Zhang a Aldridge [4] vzhľadom na dôkazy o type
zvliekania skleritov, ich výraznej morfologickej rozmanitosti a ich neprítomnosť u viacerých
taxónov vylučujú. Doklady z „orstenského“ typu zachovania [20] naproti tomu poukazujú, že
končatiny u lobopódov neboli umiestnené pod telom, ale laterálne (Obr.1.C). Taktiež
považujú

rekonštrukcie

lobopódov

kráčajúcich

„ako

na

chodúľoch“

z funkčno-

morfologického hľadiska za nepresvedčivé a predpokladajú u lobopódov skôr pohyb
plazením.
Sklerity rástli u lobopódov spolu s telom, pričom boli spoločne s kutikulárnou vrstvou
zhadzované [4, 19, 21]. Okrem funkcie ako miesta úponu svalov [8] a obrannej funkcie [4, 21,
22, 23] predpokladá Dzik [21] minimálne u rodu Microdictyon dokonca zrakovú funkciu.
Túto predstavu, ronako ako aj funkciu miesta úponov svalov, však Zhang a Aldridge [4]
elegantne odmietajú. Obranná funkcia skleritov sa zatiaľ zdá ako najpravdepodobnejšia.

Obr. 1: Funkčná morfológia lobopódov. A-C: umiestnenie končatín lobopódov podľa
rôznych autorov – priečny rez telom lobopóda (A) podľa Dzika [21], (B) podľa Budda [8] a
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(C) podľa Maasa et al. [20]. D-E: rekonštrukcie „obrnených“ lobopódov. D: Hallucigenia
sparsa, rekonštrukcia podľa Ramskölda a Chena [26], predpokladaný hlavový koniec je
naľavo. E: Microdictyon sinicum, rekonštrukcia podľa Dzika [21], predpokladaný hlavový
koniec je napravo.

Klasifikácia a príbuzenské vzťahy lobopódov
Práce rôznych autorov predpokladajú príbuznosť kambrických lobopódov s dnešnými
pazúrikavcami (Onychophora)[napr. 15, 16, 18, 24, 25, 26, 27, 28], pomalkami
(Tardigrada)[napr. 29, 30] alebo článkonožcami (Euarthropoda)[napr. 5, 8, 9]. Otáznou však
ostáva samotná monofýlia skupiny Lobopodia, ktorá býva v literatúre uvádzaná buď ako
„nadkmeň“ zahŕňajúci aj dnešné taxóny Onychophora a Tardigrada alebo ako kmeň s dvoma
triedami: Xenusia (najmä kambrické formy) a Onychophora („pravé“ pazúrikavce)[napr. 17].
Viacerí autori [17, 25, 26] sa pokúšali o vytvorenie prirodzenej klasifikácie vo vnútri taxónu
Xenusia, tieto pokusy sa však nestretli so všeobecným uznaním [pozri napr. 15].
Znaky, ktorými Ramsköld a Chen [13] demonštrujú monofýliu taxónu Onychophora
so zahrnutými kambrickými lobopódmi ako dvoma samostatnými kladmi sú Buddom [8, 9,
11] považované za pleziomorfné, resp. neprítomné u väčšiny fosílnych foriem. Prítomnosť
typických znakov lobopódov u spodnokambrických taxónov Kerygmachela a Pambdelurion
poukazujú na minimálne parafýliu taxónu Lobopodia [napr. 10, 11]. Podľa Liu et al. [5] majú
lobopódy väčšie afinity k samotným článkonožcom, než k pazúrikavcom alebo pomalkám
a tvoria

prechodný

evolučný

stupeň

medzi

okrúhlovcami

(Nemathelminthes)

a článkonožcami. Vzhľadom na veľkú rôznorodosť jednotlivých taxónov lobopódov nie je
vylúčená ani možnosť, že ide o polyfyletické zoskupenie tvoriace kmeňové línie k viacerým
korunným taxónom kladu Panarthropoda. V súčasnosti je teda asi najlepším riešením
lobopódy umiestniť niekde okolo posledného spoločného predka pazúrikavcov a pravých

článkonožcov [6, 30]. Jednotliví zástupcovia sa tak môžu ocitnúť fylogeneticky bližšie k
článkonožcom než k pazúrikavcom a pomalkám.
Lobopódy ako evolučný medzičlánok
Afinity lobopódov k priapulidným resp. paleoskolecidným červom predpokladajú
viacerí autori [5, 8, 9, 18]. Enigmatický taxón Facivermis yunnanicus Hou a Chen, 1989
vykazujúci prechodné znaky medzi okrúhlovcami a lobopódmi je niektorými autormi [5, 31]
považovaný za formu vypĺňajúcu morfologickú medzeru medzi vyššie spomenutými
skupinami. Liu et al. [5] navyše uvádzajú frontálne telové prísvesky lobopódov
Jianshanopodia a Megadictyon ako možné homologické znaky s niektorými primitívnymi
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článkonožcami skupiny „Megacheira“ a zvlášť taxónom Dinocarida (kam patrí aj slávny rod
Anomalocaris). Liu et al. [5] poukazujú tiež na čeľustné aparáty rodov Megadictyon,
Kerygmachela a Pambdelurion, ktoré sa zdajú byť homologické s čeľustnými aparátmi

dinokaridov. Vo svetle široko akceptovanej hypotézy o monofýlii taxónu Ecdysozoa je teda
možné lobopódy považovať za evolučný stupeň (a nie skutočný taxón), ktorý spája korunové
skupiny Nemathelminthes a Euarthropoda [5, 32].

Záver
Lobopódy

predstavujú

neformálnu

diverzifikovanú

skupinu

predovšetkým

kambrických foriem, ktoré predstavujú evolučný stupeň v rámci kmeňovej línie smerujúcej
k článkonožcom. Niektoré formy môžu reprezentovať kmeňovú líniu pazúrikavcov. Bližšie
príbuzenstvo k pomalkám je menej pravdepodobné.
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Upper Jurassic-Lower Cretaceous calpionellids and calcareous dinoflagellates from the
selected sections of the Czorstyn Unit of the Klippen Belt (Western Carpathians)
Miroslava Jamrichová
Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences , Department of Geology and
Paleontology, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovakia; jamrichova@fns.uniba.sk

Introduction and aims of the work
Calpionellids and calcareous dinoflagellates represent one of the most important
constituents of tropical calcareous microplankton in Tethyan Upper Jurassic-Lower
Cretaceous pelagic carbonates. This is the reason for their key role in biostratigraphic
correlation of these deposits in the Mediterranean area [1]. Upper Jurassic to Lower
Cretaceous limestones of the selected sections of the Czorstyn Unit contain high amount of
mentioned important planktonic organisms.
The main aim of this paper was to study Jurassic-Lower Cretaceous pelagic limestone
sequence of the selected sections of the Czorstyn Unit of the Klippen Belt in order to obtain
data on calpionelid and calcareous dinoflagellate distribution along the Jurassic/Cretaceous
boundary interval.

Location
The most of the studied profiles (Hrebeň and Štepnická skala II.) are situated in central
Považie (Fig. 1) except of "Erdúdsky Kostol" locality which is situated in Orava region (Fig.
2).

Fig. 1: Location sections Hrebeň and Štepnická skala II.
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Fig. 2: Location section "Erdúdsky

kostol"

Material and Methods
The first phase of the study was focused on the field sampling and documentation of
the sections. Subsequently, thin sections were made from the limestone samples. The thin
section material was observed in transmitting polarized light. Calcareous dinoflagellate cyst
zonation sensu [2] and calpionellid zonation sensu [3] were used in this study.

Results and discussion
The studied limestones were wackestones, packstones or mudstones. The observed
finegrained micrite with pelagic microfossils (calpionellids, calcareous dinoflagellates,
radiolarians ) is common in open-marine environments. The rare skeletal debris derived from
fragmented shells of invertebrates (foraminifers, echinoderms, molluscs) come from
shallower environments.
Malmica Zone was identified on the Hrebeň section. This Zone was found in grey and
pink micritic crinoidal limestone of Lower to Middle Tithonian age. Crassicollarian
asemblages with the most Crassicollaria parvula REMANE and Crassicollaria masutiniana
COLOM are abundant in the overlying Korówa Member of the Tithonian to Lower Berriasian
age and they indicate Crassicollaria Zone. Calpionella Zone was distinguished in the upper
part of the Korówa Member with Alpina and Ferasini Subzone.
Crassicollaria Zone with Intermedia and Brevis Subzone were identified from the
"Erdúdsky Kostol" section. The above mentioned crassicollarian subzones were distinguished
in the Upper Tithonian Korówa Member and lower part of the Sobótka Member of Upper
Tithonian to Lower Berriasian age. Calpionella alpina LORENZ dominates in the upper part
of the Sobótka Member and Calpionella elliptica CADISCH in the uppermost part of the same
member. These calpionellid asemblages indicate Calpionella Zone with Alpina and Eliptica
Subzone.
Malmica Zone was distinguished in the crinoidal (Saccocoma) limestones of the
Kimmeridgian to lower Tithonian age and from lower part of the red nodular limestone of the
Tithonian age of the Štepnická skala II. section. Cadosina semiradiata semiradiata WANNER
dominates in lower part of the Rogoža Coquina Member of the Middle Tithonian age and it
indicates Semiradiata Zone. Calpionellid assemblages dominate in the upper part of the
Rogoža Coquina Member, Crassicollaria Zone with Intermedia Subzone were distinguished in
the same member. Calpionella alpina LORENZ is common in the Sobótka Member of the

1792

Upper Tithonian to Lower Berriasien age and it indicates Calpionella Zone with Alpina
Subzone.

Fig. 3: Section "Erdúdsky Kostol"

Fig. 4: Section Štepnická skala II.

In the studied localities, the Lower Tithonian record of calcareous dinoflagellates shows
a distinct change in abundance and composition. Orthopithonellid forms dominated in the
Malmica Zone, but were replaced by obliquipithonellid species dominated by Cadosina
semiradiata semiradiata Wanner in the Semiradiata Zone. Based on the vertical calpionellid

distribution, the J/K boundary interval can be characterized by several calpionellid events –
the onset, diversification, and extinction of crassicollarians (late Tithonian), and the onset the
monospecific Calpionella alpina association just at the J/K boundary [4].
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Fig. 5: Section Hrebeň

Fig. 6: Legend

Conclusions
The Jurassic/Cretaceous boundary (Tithonian/Berriasian boundary) in the "Erdúdsky
Kostol" and Štepnická skala II. sections is situated betwen the Crassicollaria and Calpionella
Zones. This base is defined by morphometrical change of Calpionella alpina LORENZ tests. In
the studied localities, Lower Tithonian calcareous dinoflagellate shows distinct change in
abundance and composition. Orthopithonellid forms dominate in the Malmica Zone, but they
were replaced by obliquipithonellid species dominate by Cadosina semiradiata semiradiata
WANNER. Vertical calpionellid distribution of the studied sections can be characterized by
several events – onset, diversification and extinction of crassicollarians (Late Tithonian) and
onset of the monospecific Calpionella alpina LORENZ association at the Jurassic/Cretaceous
boundary [5].
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Využitie fosílnych kôrovcov pri štúdiu paleobiogeografie a paleoekológie – príklad zo
spodnomiocénnych sedimentov lakšárskeho súvrstvia viedenskej panvy
Matúš Hyžný
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie
a paleontológie, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava, Slovensko; hyzny.matus@gmail.com

Úvod a formulácia cieľa
Rozsiahle zbery z lokality Cerová-Lieskové zo slovenskej časti viedenskej panvy
poskytli fosílie kôrovcov patriacich do radov Decapoda a Isopoda. Desaťnožce (Decapoda) sú
zastúpené minimálne deviatimi taxónmi, z toho päť bolo opísaných ako nové druhy [1] a dva
dosiaľ nie sú bližšie identifikované. Materiál patriaci enigmatickému krabovi druhu
Styrioplax exiguus (Glaessner, 1928) pomohol spresniť jeho systematické zaradenie.

Rovnakonôžky (Isopoda) sú zastúpené jediným taxónom (podľa všetkého novým). Časť
fosílneho materiálu je stále v štádiu spracovávania.
Zachovanie a taxonomická príslušnosť dosiaľ spracovaných fosílií umožňuje čiastočne
rekonštruovať typ prostredia, a vyvodiť tafonomické a paleobiogeografické závery.

Vymedzenie územia a geologická stavba
Lokalita

Cerová–Lieskové

sa

nachádza

na

úpätí

pohoria

Malé

Karpaty

v severovýchodnej časti viedenskej panvy. Na umelom odkryve bývalej tehelne vystupujú
sedimenty lakšárskeho súvsrtvia [2], ktoré sú neskorokarpatského veku [1]. Sedimenty sú
charakterizované jemne laminovanými sivými vápnitými pelitickými „šlírmi“ so siltovými
šošovkami a občasnými vložkami pieskovcov.
Asociácie makrofosílií z lokality zahŕňajú kremité hubky, koraly, lastúrniky, ulitníky,
klovitovce, hlavonožce, kôrovce, ježovky, hadovice a zo stavovcov ryby a žraloky.
Mikrofosílie sú reprezentované bentickými i planktonickými dierkavcami, mrežovcami,
spikulami kremitých hubiek, lastúrničkami, článkami ľalioviek a otolitmi rýb. Zriedkavé
nálezy makroflóry reprezentujú zástupcovia čeľade Lauraceae a trávy.
Vek neskorý karpat (najneskorší burdigal) bol určený na základe dierkavcov [1].

Materiál
Zo študovanej lokality boli nazbierané fosílie z viac ako sto jedincov kôrovcov. Celá
kolekcia je uložená v Prírodovednom múzeu SNM v Bratislave.
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Študované taxóny
Z desaťnožcov bolo z lokality Cerová-Lieskové opísaných päť taxónov ako nových
[1]: Callianopsis sp. nov. (Axiidea: Ctenochelidae), Crosniera sp. nov. (Axiidea:
Thomassiniidae), Agononida sp. nov., Munidopsis sp. nov. (Anomura: Galatheidae) a Mursia
sp. nov. (Brachyura: Calappidae). Dva z nich (Crosniera a Agononida) reprezentujú prvý
známy výskyt daného rodu vo fosílnom zázname.
Väčšina študovaného materiálu patrí druhu Callianopsis sp. nov. (Obr.1.A), ktorý je
prvým nepochybným dokladom tohto rodu z Európy. U tohto výrazne heterochélického druhu
je možné rozoznať aj pohlavný dimorfizmus v morfológii väčšieho klepeta, čo je pre
príslušníkov infraradu Axiidea (a zvlášť pre čeľade Callianassidae a Ctenochelidae)
charakteristické.

Čeľaď Galatheidae je na lokalite zastúpená dvoma rodmi (a druhmi), z ktorých sú
nanešťastie známe iba nekompletné panciere (Obr. 1.B). Okrem nich bola nájdená aj časť
klepeta s možnými afinitami k tejto čeľadi; bez ďalšieho materiálu však nie je možné tento
nález bližšie klasifikovať.
Kraby (infrarad Brachyura) sú na lokalite zastúpené dvoma taxónmi. Druh Mursia sp.
nov. je známy z jediného nálezu (Obr. 1.C). Druhý krabí taxón je Styrioplax exiguus, ktorý
bol doteraz známy iba z troch exemplárov zo štýrskej panvy [3]. Jeho systematické zaradenie
bolo dosiaľ nejasné [4, 5], materiál z lokality Cerová-Lieskové spolu s ďalšími nálezmi
z Maďarska a Rakúska však dovoľujú druh zaradiť do čeľade Pilumnidae a podčeľade
Rhizopinae [1].
Rovnakonôžky sú na lokalite zastúpené nálezmi jediného druhu (pravdepodobne

čeľaď Cirolanidae) (Obr. 1.D). Táto skupina kôrovcov má chudobný fosílny záznam
a z miocénnych sedimentov viedenskej panvy boli doteraz okrem tohto taxónu opísané tri
druhy [6, 7].

Tafonómia
Fosílny materiál desaťnožcov je zachovaný prevažne v podobe vnútorných jadier,
mäkké časti exoskeletonu sú niekedy zachované ako odtlačky. Sedimentárne podmienky
umožnili zachovanie jemných štruktúr, akými sú napr. veľmi slabo kalcifikované časti
hlavohrude, zadočka a hrudných sternitov rodu Callianopsis. Zachovanie týchto vo fosílnom
zázname iba zriedkavo zastúpených častí poukazuje na rýchle prekrytie sedimentom bez
následného fyzikálneho rozrušovania a bioturbácie. Viaceré jedince tohto taxónu sú navyše
zachované v pozícii, ktorá nasvedčuje, že ide o zvlečky. Vo viacerých prípadoch sú tieto
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zvlečky stále artikulované.
Jedince taxónu Styrioplax exiguus sú zachované so všetkými končatinami a v jednom
prípade je zachované aj ventrum s mäkkými časťami.
Nálezy cirolanidných rovnakonožiek na lokalite predstavujú vo väčšine prípadov
zvlečky vykazujúce znaky dvojfázového zvliekania typického pre túto skupinu kôrovcov.
Rovnakonôžky pri zvliekaní zhadzujú najprv zadnú časť exoskeletonu, pričom predná časť
nasleduje až po niekoľkých hodinách až dňoch [8, 9]. U zvlečkov z lokality Cerová-Lieskové
sú prítomné obe časti na jednom mieste, pričom predná časť je oproti zadnej pretočená okolo
pozdĺžnej osi.
Nálezové okolnosti všetkých vyššie spomenutých taxónov vylučujú následný
transport. Zdá sa teda, že (takmer) celá asociácia kôrovcov reprezentuje autochtónne
spoločenstvo.

Obr. 1: Niektoré z fosílnych kôrovcov z lokality Cerová-Lieskové. A-C, E: Decapoda, D:
Isopoda. A: Callianopsis sp. nov., väčšie klepeto samčeka. B: Agononida sp. nov., dorzálny
karapax bez rostra. C: Mursia sp. nov., čiastočne deformovaný dorzálny karapax. D:
Cirolana? sp.nov., predná a zadná časť zvlečku. E: Crosniera sp. nov., distálne články oboch
klepiet. Mierka reprezentuje 5 mm.
Paleobiogeografia
Desaťnožce sa rozširujú podobným spôsobom ako ulitníky a lastúrniky, keďže larvy
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desaťnožcov sú vo všeobecnosti planktonické a sú teda pasívne unášané oceánskymi prúdmi.
Výsledky predchádzajúcich paleobiogeografických štúdií [napr. 10, 11] poukazujú na
migračné trasy desaťnožcov veľmi podobné tým pozorovaných u mäkkýšov.
Najvýznamnejšie paleobiogeografické závery z taxónov na lokalite Cerová-Lieskové
je možné odvodiť z prítomnosti rodov Callianopsis a Mursia, ktoré majú rozsiahlejší fosílny
záznam, než ostatné vyššie spomenuté rody.
Na základe fosílneho záznamu sa predpokladá, že rod Callianopsis vznikol v
severnom Tichom oceáne počas eocénu [10, 12] a následne sa rozšíril do južných
zemepisných šírok. Z obdobia miocénu je známy z Japonska [13] a Slovenska [1]. Migrácia
tohto taxónu bola pravdepodobne kontrolovaná teplotnými faktormi a hĺbkou.
Aj napriek výrazne odlišnému spôsobu života sa pre rod Mursia predpokladá podobný
scenár, pričom relatívne bohatý fosílny záznam dokumentuje migráciu na západ do oblasti
Japonska, a na východ cez strednú Ameriku a Atlantický oceán do Európy [10].
Migráciu desaťnožcov cez Atlantický oceán v období miocénu potvrdzuje aj výskyt
rodu Callianopsis na našom území [1], pričom migračná trasa v tomto smere a danom období
sa predpokladá aj pre ulitníky [14].
Harzhauser et al. [15] ďalej dokumentujú migráciu fáun mäkkýšov a ostnatokožcov
mladšieho kenozoika z tetýdnej oblasti do súčasného Indo-pacifiku. Táto migračná trasa
mohla byť využívaná aj desaťnožcami, pričom súčasné diverzifikované fauny desaťnožcov
majú pravdepodobne svoj pôvod v tetýdnej oblasti.
Rod Styrioplax je dosiaľ známy iba zo sedimentov skorého a stredného miocénu
centrálnej Paratetýdy, takže sa zdá, že ide o viacmenej endemický rod.

Paleoekológia
Sedimenty lakšárskeho súvrstvia boli usadené v teplých vodách normálnej salinity
[16]. Relatívne veľké percento planktonických foriem okrem iného poukazuje na hlbkovodné
podmienky. Spezafferi et al. [17] predpokladajú usadzovanie v hĺbke okolo 300 m. Podobné
závery vyplývajú aj zo zloženia nájdených kôrovcov, ktorých asociácia poukazuje na
prevažne hlbokovodné rody, kam patria Callianopsis, Agononida, Munidopsis a Mursia.
Napriek limitovaným informáciám o ekologických nárokoch rodu Callianopsis ho
možno považovať za obyvateľa hĺbok pod 300 metrov [18, 19, 20]. Zdá sa, že všetky fosílne
druhy tohto rodu vykazujú podobné nároky – teda tiché a chladné vody [12]. Takeda et al.
[21] uvádzajú hlbokovodnú asociáciu desaťnožcov zo stredného miocénu Japonska
reprezentovanú rodmi Munida, Munidopsis, Paralomis, Dicranodromia a Callianopsis.
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Podobne asociácia rodov Callianopsis a Mursia je známa z vrchného oligocénu a spodného
miocénu štátu Washington (USA), pričom je interpretovaná ako typicky hlbokovodná [22].
Zástupcovia čeľade Galatheidae sú známe z veľkého rozmedzia hĺbok, rody
Agononida a Munidopsis sú však považované za typicky hlbkovodné obývajúce

predovšetkým hĺbky pod niekoľko sto metrov [23, 24]. To isté platí aj pre rod Mursia [25].

Záver
Fosílne desaťnožce z lokality Cerová-Lieskové priniesli nové poznatky o charaktere
depozičného prostredia na lokalite v období neskorého karpatu. Výskyt viacerých taxónov
umožňuje vyvodiť aj paleobiogeografické závery, ktoré korešpondujú s výsledkami prác
zameraných na mäkkýše.
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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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ITES
EN ISO 9001:2000
12 100 22058 TMS

ITES Vranov, s. r. o.
Čemernianska 137
093 03 Vranov nad Topľou, Slovenská republika

nábytok a digestory pre laboratórium
V spoločnosti ITES Vranov s.r.o. nás zaujímajú predstavy našich zákazníkov. Na Vaše želanie pre Vás
vytvoríme laboratórium presne na mieru.

Odlíšte sa od iných laboratórií nielen profesionálnym prevedením laboratórneho nábytku, ale
aj napríklad jeho dizajnom a úrovňou bezpečnosti obsluhy. S použitím materiálov špičkovej
kvality zároveň zvyšujeme úžitkovú hodnotu nábytku.

ITES .... partner vo Vašom laboratóriu
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